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mcr rör,csöN szrnzóoÉs
amely létrejött egrészről Medryesegyh:íza Város Önkormányzata (székhely: Medgyesep
Kossuth tér 1. törzssziárna: 725217 , adószárna: 15725211-2-04, bankszámla száma: I|1i
15344083) képviseli: Ruck Márton polgármester, mint tagi kölcsönt nyújtó, - továbbj
Kölcsönadó -,
másreszrtíl a BÉIÓ§MANIF'EST Közszolgáltató Nonprofit l(ft. (székhely: 5746 Ka
Rákóczi út 9., cégegyákszám: 04_09_009182, adósairn; 21492587_2_04) mint kölcsönve\
továbbiakban: kölcsönvevő - között az alábbi tartalommal:
1.

A

szerződő felek jelen megállapodásuk előzrnényeként rögzítik, hory a Kölcsör
Kölcsönvevó ííísaságtagia. A felek tisztában vunak azzal, hogy Kölcsönvevő gazdá
és likvidiási nehézségei miatt forriisra van sziiksége, mellyel összefiiggésben a Kölcs,
tri,rsasíg ájékoaatrást nyújtott a 20i3, november 27-én és 2013. december 20-án
taggyűléseken. E taggóléseken a Kölcsönvevő üársaság ü5rvezetésének javaslata alI
firyelemmel ana is, hory a Kölcsönvevő tiár§aság tagiainak többsége a Kölcsönvevő t
pénzüryi segítségétfelvrá]lalta a hulladékszállítísiés elhelyezési szolgáltaLís fenr
érdekében-,a felekjelen okirat tartalma szerint állapodnak meg tagi kölcsön nyujtrásráróJ

A Kölcsönadó
kölcsönt

63/2014. (íV.29.) Kt. haározata rendelkezik arról, hory a Kölcsönvevőn

nyújt.

,.

Kölcsönvevő 2014. december 31. napjáig a Kölcsönvevő
a201-4.I. félévigazdálkodási és finanszíroási nehézségekáthidalrására 540.000,- Fí
Üszámegnenezer forint - kölcsönt nyujt. A tagi kölcsön átutalása a Kölcsönvev
Banknál vezetett, 11733003-201l9739 szírlirtíszfunlájéLra történik ,,2014. L
fonásh iny,a tagi kijlcsön" köz|emény megnevezéssel.

4.

A szerződő felek megállapodnak, hory

5.

A tagi kölcsön visszafizetése a Kölcsönvevő

A fenti előzrrrények alapján

a

a tagi kölcsön

után a Kölcsönvevő

kamatot nem

gazűlkodási helyzetének ftiggvé
esedékes a Kölcsönvevő trársaság tagryűlésének hatiározata alapjrán. A tagi kölcsönb(
összeg, illetőleg hrányad 8 napon belül visszafizetésre kerül, melyet a Kölcsönvevő a pl
fonásból szirnlaző eredményes pá|yázatot követően a Kölcsönvevő trársaság rés
fonáshiány csökkentésére trámogatásként vagy a pályárat által leheóvé tett jogcím
tiársaság

átutal.

A felek az

itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazást
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Medryesegrháza. 2014. május 5.

