
Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. részére történő tagi kölcsön biztosítására   

  

  

Tisztelt Polgármester Úr!  

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges 

jogrend miatt a polgármester gyakorolja a települési önkormányzat képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét.  

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában álló Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetője 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 10-12. 

Társasházzal szemben fennálló tartozásának rendezéséhez kért támogatást tagi kölcsön 

formájában.   

  

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.  

  

Sátoraljaújhely, 2021. február 17. 

  

 Fabók Tímea sk.        

osztályvezető   

  

Határozati javaslat:   

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2021. (II……) határozata  

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. részére történő tagi kölcsön biztosításáról   

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

(továbbiakban: Kft. ; cégjegyzékszám: 05-09-001945; adószám: 10747230-2-05; székhely: 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) részére 3.000.000,-Ft azaz hárommillió forint mértékű 

tagi kölcsönt biztosít a Kft. Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 10-12. Társasházzal szemben 

fennálló tartozásának rendezéséhez, 2021. december 31. véghatáridővel történő visszafizetési 

kötelezettség terhe mellett az 1.melléklet szerinti megállapodás szerint. 

  

 

Felelős: polgármester   

Határidő: 2021. február 28.    

  

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a …/2021. (II…) határozathoz 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

tagi kölcsön nyújtásáról 

 

 

amelyet megkötött egyrészről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. képviseli: 

Szamosvölgyi Péter polgármester) - mint kölcsönadó – a továbbiakban: Kölcsönadó -, 

 

másrészről a 

Újhelyi Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Határ út 10. 

Cégjegyzékszáma:05-09-001945 adószáma: 10747230-2-05, számlavezető pénzintézet neve: 

Takarékbank Zrt. bankszámlaszáma: 54600339-15003102-00000000, képviseli: Sztarincsák 

Fanni megbízott ügyvezető) mint adós – a továbbiakban: Adós – alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Kölcsönadó 100%-os üzletrész-tulajdonosa az Adós 

társaságnak. A társaság nem rendelkezik megfelelő szabad forgóeszközzel, szükség van 

tehát a tagi kölcsönre a pénzügyi finanszírozás biztosítása, az átmeneti likviditási 

problémák megoldása érdekében. A tagi kölcsön célja, az Újhelyi Gazdálkodási Kft-nek 

a Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 10-12. Társasházzal szemben fennálló tartozásának 

rendezése. 

 

2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (II……) számú 

határozatával döntött a tagi kölcsön biztosításáról az Adós részére és felhatalmazta a 

polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására.  

 

3. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét kizárólag az 1. pontban 

meghatározott célra fordítja. 

 

4. A tagi kölcsön mértékét szerződő felek egyező akarattal 3.000.000.-Ft, azaz 

hárommillió forint összegben határozzák meg. 

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön összegét a Kölcsönadó jelen szerződés 

aláírását követő 8 napon belül a társaság rendelkezésére bocsájtja, közvetlenül utalva 

saját számlájáról. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönadó a kölcsönt határozott időre, 

2021. december 31. napjáig nyújtja azzal, hogy Adós visszafizetési kötelezettségének 

legkésőbb 2021. december 31. napjáig eleget kell tennie 

 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó a tagi kölcsön összege után 

ügyleti kamatot nem számít fel, figyelemmel azon körülményre, hogy a Kölcsönadó az 

Adós társaságnak 100%-os üzletrész-tulajdonosa. 

 



8. Kölcsönadó tudomásul veszi, hogy az általa nyújtott kölcsön nem vagyoni hozzájárulás 

jellegű pénzeszköz, a tagi kölcsön összege után őt osztalék nem illeti meg. 

 

9. Adós tudomással bír arról, hogy a kölcsönkapott pénzeszköz nem minősül a vállalkozási 

nyereségadóról szóló törvény rendelkezései szerint árbevételnek, így az nem 

befolyásolja a társaság eredményét sem. 

 

10. Amennyiben Adós a visszafizetési kötelezettségének akár az összegszerűség, akár a 

határidő tekintetében nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy Kölcsönadó az 

esedékesség napjától évi 15% mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Ptk. 

kölcsönszerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak. A szerződést a felek kölcsönös 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2021. február  …. 

 

 

 

 

 ................................................……... ................………................................... 

      Újhelyi Gazdálkodási Kft. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

                      Adós  Kölcsönadó 

 

 

   

 

  Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

  ……………………………… 

  Fabók Tímea 

  költségvetési és gazdálkodási 

- osztályvezető 

 














