Gyula Város Polgármestere
Melléklet Gyula Város Polgármesterének
89/2020. (V. 26.) határozatához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.,
törzsszáma: 725503, adószáma: 15725503-2-04, pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt.
11733027-15346009, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester) mint hitelező – a
továbbiakban Hitelező –,
másrészről a Gyulai Küzdősport Sportegyesület (5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 2. szám
II/17., adószáma: 18947719-1-24, képviseli: Lechner Zsolt elnök) mint adós – a továbbiakban
Adós – között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Az Adós 2019. március 25. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a „TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva” című felhívásra. Az Irányító Hatóság támogatói okirata alapján az
Adóst a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00173 számú, „Ifjúságnevelő Sportcentrum
rendezvényeinek megvalósítása” pályázat keretein belül céljai megvalósítása érdekében
4.904.590,- Ft összeggel 100%-ban támogatja.
A támogatási összeg megérkezéséig az Adósnak kell finanszíroznia a pályázati kiadásokat.
Tekintettel arra, hogy az Adós nem rendelkezik elegendő fedezettel, a Hitelező 2.3500.000,- Ft
kamatmentes kölcsönt biztosít, amely összeget a pályázati elszámolás megérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 15. napjáig köteles az Adós visszafizetni.
1) Gyula Város Önkormányzata Polgármesterének …/2020. (V. ….) határozatában foglaltak
alapján a Hitelező összesen 2.350.000,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázötvenezer forint
kamatmentes kölcsönt nyújt az Adósnak, fejlesztési kiadások előfinanszírozásának
biztosítása céljából, a Hitelező Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló
2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet terhére. A polgármester határozata jelen szerződés
mellékletét képezi.
2) A Hitelező a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja az Adós részére. A Hitelező – az
esetleges késedelmes visszafizetés esetére járó késedelmi kamat kivételével – a jelen
szerződéssel szabályozott jogviszonyban semmiféle kamat, illetőleg jutalék kifizetésére nem
tart igényt.
3) A kölcsönösszeg átadását a Hitelező megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés
megkötése után akár ő, akár az Adós körülményeiben olyan lényeges változás állott be,
amely miatt a szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a szerződés megkötése
után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van
helye.
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4) Felek megállapodnak abban, hogy fent nevezett összeget Hitelező az Adós ERSTE Banknál
vezetett 11600006-00000000-80874180 számú bankszámlájára utalja át, legkésőbb 2020.
május 31. napjáig.
5) Felek rögzítik, hogy Adós az 1. pontban meghatározott kölcsön összegét a Hitelező OTP
Banknál vezetett 11733027-15346009 számú bankszámlájára történő átutalással, a pályázati
elszámolás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 15.
napjáig köteles visszafizetni. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén Adós a Ptk. 6:48.
§ (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni. Felek rögzítik,
hogy az Adós a fent meghatározott időpont előtt is jogosult teljesíteni.
6) Adós felhatalmazza Hitelezőt, hogy azonnali beszedési megbízást nyújtson be az Adós
számlavezető pénzintézetéhez az Adós jelen kölcsönszerződés 1) pontjában rögzített
kötelezettségének erejéig. Hitelező az azonnali beszedési megbízás benyújtását megelőzően
egy alkalommal írásban köteles Adóst – 15 napon határidő kikötésével – teljesítésre felhívni.
A felhatalmazás jelen szerződés mellékletét képezi abban az esetben is, ha nincs fizikailag
jelen szerződéshez kapcsolva.
7) Hitelező kijelenti, nem foglalkozik üzletszerűen pénzkölcsön nyújtásával, jelen
kölcsönszerződés egyedi szerződés, tehát a szerződésben foglalt szolgáltatás nem minősül a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatásnak.
8) A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
9) A Hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
 a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen,
 az Adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja,
 az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása
veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét,
 az Adós más súlyos szerződésszegést követ el.
Azonnali hatályú felmondás esetén a kölcsön összegének Adós általi visszafizetése azonnal
esedékessé válik.
10) A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő
esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha felek között nem jön létre békés megegyezés,
akkor a vita rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől függően – a Gyulai Járásbíróság,
illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
11) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.
12) A jelen kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az Áht. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
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13) Szerződő felek rögzítik, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános
adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire tekintettel a Szerződéssel
összefüggő adatkezelési tevékenységükre az adatvédelemmel kapcsolatos Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak. Az ÁSZF 2018. május 25.
napjától a https://www.gyula.hu/adatvédelem/ÁSZF link alatt érhető el. Az ÁSZF jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, abban az esetben is, ha az nincs fizikailag jelen
szerződéshez csatolva.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag és sajátkezűleg aláírják.
Gyula, 2020. május …
___________________________________
Gyula Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Görgényi Ernő
Lipták Judit
polgármester
pénzügyi osztályvezető

________________________________
Gyulai Küzdősport Sportegyesület
képviseletében
Lechner Zsolt
elnök
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