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Tárgy: Javaslat a Kaláz Kft. részére tagi kölcsön nyújtására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

266/2012.(IX.27.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaláz Kft.
tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a társaság likviditási
problémáinak megoldására 5 millió Ft összegű kamatmentes tagi
kölcsön nyújt. A Kaláz kft. a kapott kölcsönt legkésőbb 2013.
szeptember 30-ig köteles visszafizetni a tulajdonos Önkormányzat
részére. Az ötmillió forint tagi kölcsön fedezete a 2012-es
költségvetési rendelet 11. melléklet 10/c – „csatornaberuházás: aknák
felújítása” soráról 4.000.000 Ft. összeg, valamint az 1-es melléklet 3.
sorában szereplő „önkormányzati dologi kiadások”, „ár- és
belvízvédelmi szakfeladat” 1.000.000 Ft. átcsoportosítása képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.
mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására, a tagi kölcsön
folyósítására.

Felelős: a szerződés aláírásáért: Polgármester
a kölcsön visszafizetéséért: Kaláz Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,    dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette



TAGI  KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011
Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László polgármester), mint tagi
kölcsönt nyújtó, 
másrészről a Kaláz Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.,
képviseli: Udvarhelyi István  ügyvezető) mint adós (a továbbiakban: adós) között
az alábbi feltételekkel:

1. Felek egyezően rögzítik, hogy adós a kölcsönt nyújtó kizárólagos tulajdonában
álló gazdasági társaság.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel Budakalász Város
Önkormányzata kölcsönt nyújt adósnak az adós likviditási gondjai átmeneti
megoldása céljából.

3. Felek egyezően rögzítik, hogy a hitelező az adós számára ötmillió forint
összegű kamatmentes tagi kölcsön nyújt.

4. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönt nyújtó a kölcsönt a jelen szerződés
aláírását követő 2 munkanapon belül utalja át az adós bankszámlájára, aki annak
felhasználásáról a hitelező számára a felhasználást követően beszámol.

5. Felek megállapodnak abban, hogy adós a kölcsön teljes összegét legkésőbb
2013. szeptember 30-ig köteles hitelező részére teljes egészében visszafizetni.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján átadott kölcsön
kamatmentes, adós szerződésszerű teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem
kötnek ki.

7. Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult a kölcsönt lejárat előtt is
részben vagy egészben visszafizetni.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatos
költségeket adós viseli.

9. Felek jogvita esetére kikötik – perértéktől függően – a Szentendrei Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.

10. A hitelező képviseletében eljáró polgármestert és az adós képviseletében eljáró



ügyvezetőt Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi
jogkörében eljárva a 266/2012. (IX.27.) határozattal felhatalmazta a jelen
szerződés aláírására.

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben tekintetében a Ptk. és a Gt. szabályai az irányadóak. Felek a jelen
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Budakalász, 2012. szeptember 27.

Rogán László       Udvarhelyi István
 polgármester       ügyvezető
Budakalász Város Önkormányzata             Kaláz Kft.


