
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS  

 

Mely létrejött Monostorpályi Község Önkormányzata (képviseletében: Szabó József 

polgármester, székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., statisztikai számjel: 15728874-

8411-321-09, törzsszáma: 728878) mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező) és a Monostorpályi 

Polgárőr és Kulturális Egyesület (székhely: 4275 Monostorpályi, Nyíl utca 2/a., képviseletében: 

Nyilas József Elnök, adószám: 18568435-1-09) mint Adós (a továbbiakban: Adós) között az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

A kölcsön összege és célja 

A Hitelező 11.000.000 forint (azaz Tizenegymillió forint) összeget (a „Kölcsönösszeg”) bocsát az 

Adós rendelkezésére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint. A Kölcsönösszeget a Hitelező 

kizárólag a saját bevételei terhére biztosítja.  

Az Adós a Kölcsönösszeg terhére igénybe vett kölcsönt (a „Kölcsönt”) kizárólag az alábbi célra 

fordítja: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére  2013-tól igénybe vehető támogatások 

igénybevételéhez benyújtott  - “3. célterület:  többfunkciós szolgáltató központ fejlesztéséhez” 

azonosító jelű projekt keretében   megvalósuló  Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. 

utca 1/C., hrsz: 543/5) felújítási munkái (továbbiakban együttesen: Projekt).  

 

A Kölcsön rendelkezésére bocsátása 

A Hitelező a Kölcsön teljes összegét a jelen Szerződés aláírását követő 5 (öt) banki munkanapon 

belül átutalja az Adós HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetnél (4275 Monostorpályi, Landler 

tér 1.) vezetett 60600015-10005556 számú bankszámlájára.  

A Kölcsön visszafizetése 

Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján folyósított Kölcsön teljes 

összegét legkésőbb 2014. december 31. napjáig köteles a Hitelező részére visszafizetni, de ezen 

időpont előtt elsődlegesen a Projekt utófinanszírozása keretében visszaigényelt támogatás 

beérkezését követő napon.  

 

A Kölcsön kamata, kamatfizetés 

A kölcsön után kamat vagy egyéb járulék, illetve díj nem fizetendő.  

 

Késedelmi kamat 

Amennyiben az Adós a Kölcsönt, illetve a jelen Szerződés szerint fizetendő bármely összeget a 

jelen Szerződésben meghatározott időpontokig nem fizeti meg a Hitelező részére, a 

késedelemmel érintett összeg után késedelmi kamat jár.   

 

Biztosítékok 

A Kölcsön és járulékai – ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi 

kamatot is -, valamint a jelen Szerződés alapján fizetendő bármely összeg megfizetésének 

biztosítékául fedezetet nem kér Hitelező, hiszen Adós a Projektet a Hitelező és az Adós között 

megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi el a közérdek és a község fejlődése 

érdekében.  



 

Nyilatkozatok 

Az Adós a jelen Szerződés aláírásának napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

(a) az Adós a magyar jog alapján, érvényesen megalakult és jogszerűen működő egyesület; 

(b) Az Adós jogosult arra, hogy a jelen Szerződést megkösse, ehhez rendelkezik a szükséges 

határozatokkal, felhatalmazásokkal és engedélyekkel; 

(c) a jelen Szerződés aláírása, a benne foglalt jogügyletek végrehajtása nem sérti az Adós 

társasági dokumentumaiban foglalt rendelkezéseket és jogszabályokat; 

(d) a jelen Szerződés az Adós vonatkozásában érvényes és vele szemben kötelező érvényű, 

kikényszeríthető és végrehajtható kötelezettségvállalásokat tartalmaz; 

(e) az Adós legutolsó pénzügyi beszámolója a magyar számviteli szabályoknak megfelelően 

készült és hűen tükrözi az Adós tényleges pénzügyi helyzetét arra az időszakra 

vonatkozóan, amelyre készítették; 

(f) a fenti (e) pontban hivatkozott pénzügyi beszámoló elkészülte óta eltelt időszakban nem 

történt olyan változás, amely lényegesen befolyásolná az Adós pénzügyi, gazdasági és piaci 

helyzetét, illetve azon képességét, hogy a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit 

teljesítse; 

(g) nem zajlik olyan bírósági vagy hatósági eljárás az Adós ellen, amely befolyásolná azon 

képességét, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; 

(h) az Adós legjobb tudomása szerint jogszerű, lejárt és kiegyenlítetlen követelés nem áll fenn 

vele szemben; 

(i) az Adós vagyona a nem lényeges és szokásos üzletmenet körében vagy a jogszabály 

erejénél fogva létrejött, és a Hitelező által ismert biztosítékok kivételével tehermentes; 

(j) a Hitelezőnek átadott bármely információ és írásos anyag a valóságnak megfelel és 

pontos, azokból lényeges információ nem maradt ki.  

 

Kötelezettségvállalások 

Az Adós ezennel kötelezettséget vállal a Hitelező felé, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt: 

(a) a vonatkozó jogszabályoknak megfelel; 

(b) esedékességkor minden (jóhiszeműen nem vitatott) köztartozást megfizet és más fizetési 

kötelezettségének szerződésszerűem eleget tesz; 

(c) a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (pénzügyi intézménnyel szemben) nem 

vállal pénzügyi tartozást és nem nyújt biztosítékot; 

(d) a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem nyújt kölcsönt vagy hitelt, nem vállal 

garanciát vagy kezességet, illetve nem vállal önként semmiféle – tényleges vagy feltételhez 

kötött – felelősséget bármilyen egyéb személy kötelezettségeiért, kivéve, ha azt kötelezően 

alkalmazandó jogszabályok írják elő; 

(e) a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem alakul át; 

(f) haladéktalanul tájékoztatja a Hitelezőt minden peres vagy választott bírósági eljárásról, 

amely az Adós ellen indult; 

(g) haladéktalanul tájékoztatja a Hitelezőt minden olyan hatósági eljárásról, amely az Adós 

ellen indult, és amely valószínűsíthetően hátrányosan befolyásolhatja azon képességét, 

hogy a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen; 



(h) haladéktalanul tájékoztatja a Hitelezőt minden olyan eseményről, vagy körülményről, 

amely hátrányosan érintheti azon képességét, hogy a jelen Szerződésben vállalt 

kötelezettségeit teljesítse; 

(i) haladéktalanul tájékoztatja a Hitelezőt a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett 

változásokról; 

(j) a Hitelezőnek átadja mindazokat a pénzügyi és egyéb információkat, amelyeket a Hitelező 

ésszerűen kér.  

 

A szerződés felmondása 

A Hitelező a jelen Szerződést a Ptk. 6:387. §-ában meghatározott okok, események, illetve 

körülmények bekövetkezése esetén mondhatja fel.  

A Kölcsön, a Kölcsön kamatai, illetve a jelen Szerződés szerint fizetendő bármely összeg a jelen 

Szerződés Hitelező által történő felmondása napján egy összegben esedékes és fizetendő. 

 

Fizetések 

Az Adós által a jelen Szerződés szerinti fizetések a Hitelező HAJDÚ TAKARÉK 

Takarékszövetkezetnél (4275 Monostorpályi, Landler tér 1.) vezetett 60600015-11047588 számú 

bankszámlájára történő banki átutalással teljesítendőek. 

 

Költségek 

Az Adós köteles haladéktalanul megtéríteni – a Hitelező jelzését követően – minden olyan 

költséget és kiadást, amely a Hitelezőnél a jelen Szerződés vagy bármely más, a jelen 

Szerződésben hivatkozott okirat elkészítésével és aláírásával kapcsolatban, illetve a Hitelező 

bármely jogának kikényszerítésével vagy megőrzésével kapcsolatban merült fel.  

 

Hatálybalépés 

A jelen Szerződés aláírásának napján lép hatályba. 

 

Irányadó jog 

A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

 

Illetékesség 

A Felek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden jogvitát elsősorban békés úton, 

tárgyalások útján kívánnak rendezni, ennek sikertelensége esetére a Felek pertárgyértéktől függően 

a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul és 

egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során 

kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt 

nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. 

 

Kelt: Monostorpályi, 2014. ……hó…..nap.  

 

 

 



………………………………………. 
Monostorpályi Község Önkormányzata  

képviseli: Szabó József polgármester  
Hitelező  

…………………………………………. 
Monostorpályi Polgárőr és Kulturális 

Egyesület  
Képviseli: Nyilas József Elnök  

Adós  
 

Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………… 

 

Monostorpályi, …………..év…..hó….nap.  

 

 


