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Napirend: Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 

 

Z-62/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

tagi kölcsön nyújtásáról az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított, és kizárólagos tulajdonát 

képező ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére – munkagép vásárlása céljára 

- 2013. április 03-i folyósítással 9.000.000 forint tagi kölcsönt nyújt az alábbi feltételekkel: 

 

a) A kölcsönt az Önkormányzat kamatmentesen biztosítja. 

 

 b)  A kölcsönt az adós az alábbi ütemezés szerint tartozik visszafizetni: 

- 2015. december 31 napjáig – 1 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2018. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2019. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

 

A kölcsön visszafizetés fenti ütemezésének feltétele, hogy az adós 2015. december 31-ig egy 

gréder gépet is vásároljon. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kölcsön törlesztése a 

következő ütemezés szerint alakul: 

 

- 2015. december 31 napjáig – 5 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

 

2. A tagi kölcsön folyósítása a felhalmozási tartalék terhére történik. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a határozat 1. sz. mellékletét képező alapítói 

határozat, és a határozat 2. sz. mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges jogi 

intézkedések megtételére. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Osztályt a rendelet-módosítás elkészítésére, 

amely szerint a felhalmozási tartalék átvezetésre kerül a tagi kölcsönbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 

 

 



Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Gáspár Csaba ügyvezető - ABOKOM Nonprofit Kft.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. március 29. 

 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Z-62/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 

általi tagi kölcsön felvételéről 

 

Az ABOKOM Nonprofit Kft (cégjegyzékszám: Cg. 13-09-118514, székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 

1.) alapítója, az Abony Város Önkormányzata a társaság Alapító Okiratának 27. pontja alapján 

hozzájárul, hogy a Kft. a tulajdonos Önkormányzattól munkagép vásárlása céljára - 2013. április 03-i 

folyósítással - 9.000.000 forint tagi kölcsönt vegyen fel az alábbi feltételekkel: 

 

1. A kölcsönt az Önkormányzat kamatmentesen biztosítja. 

 

2.  A kölcsönt a Kft. az alábbi ütemezés szerint tartozik visszafizetni: 

 

- 2015. december 31 napjáig – 1 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2018. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2019. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

 

A kölcsön visszafizetés fenti ütemezésének feltétele, hogy az adós 2015. december 31-ig egy 

gréder gépet is vásároljon. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kölcsön törlesztése a 

következő ütemezés szerint alakul: 

 

- 2015. december 31 napjáig – 5 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

 

3. Az Alapító felhatalmazza Gáspár Csaba ügyvezetőt a tagi kölcsön szerződés aláírására. 

 

 

Záradék: 

 

Jelen alapítói határozatot Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.Z-62/2013. (III. 28.) 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z-62/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete 

 
 

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 
 

 
Amely létrejött egyrészről:  

 

Abony Város Önkormányzat 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Adószám:15730253-2-13 

Számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11993609-06147486-10000104 

képviseli:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, 

mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó) 

 

másrészről:  

 

ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Cgj.szám.:13-09-118514 

Adószám: 20244075-2-13 

Számlaszám.: OTP Bank Nyrt.11742142-20008907-00000000 

képviseli: Gáspár Csaba ügyvezető, 

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

 

között (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek), a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Kölcsönadó 2013. április 3. napján 9.000.000 Ft, azaz: kilenc millió Forint összegű tagi kölcsönt 

nyújt Kölcsönvevőnek a 11742142-20008907-00000000 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

számlájára történő utalással, tagi kölcsön jogcímen. Kölcsönvevő a számláján történő jóváírásával 

a tagi kölcsön átvételét elismeri és nyugtázza. 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönvevő a tagi kölcsön után kamatot nem fizet. 

3. Kölcsönvevő köteles a tagi kölcsönt az alábbi ütemezés szerint visszafizetni: 

 

- 2015. december 31 napjáig – 1 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2018. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2019. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

A kölcsön visszafizetés fenti ütemezésének feltétele, hogy az adós 2015. december 31-ig egy 

gréder gépet is vásároljon. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kölcsön törlesztése a 

következő ütemezés szerint alakul: 

 

- 2015. december 31 napjáig – 5 millió forintot 

- 2016. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

- 2017. december 31. napjáig – 2 millió forintot 

 

4. A tagi kölcsön felvételének indoka a következő: 

 

A munkagép hiánya a Kölcsönvevő egyes, önkormányzati szempontból is meghatározó 

feladatainak ellátását meghiúsítaná, ugyanakkor annak pótlása olyan terhet jelentene a 

Kölcsönvevőnek, amelyet jelen helyzetében vállalni nem tud.  

 



5. A Kölcsönvevő, a jelen szerződés alapján folyósított tagi kölcsönt, kizárólag a 4. pont szerinti 

munkagép pótlására használhatja fel. 

 

6. A tagi kölcsön nyújtásához, illetve annak felvételéhez Kölcsönadó képviselő-testülete, úgy is, 

mint a Kölcsönvevő alapítója és kizárólagos tulajdonosa hozzájárult. A szerződés tervezet 

megismerte, jelen tartalommal való aláírását jóváhagyta. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai irányadók. 

8. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és 

időben helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Abony, 2013. március  

 

 

 

………………………………… 

Abony Város Önkormányzata 

Kölcsönadó 

képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester. 

..………………………………. 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Kölcsönvevő 

képv.: Gáspár Csaba 

ügyvezető



 


