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amely létrcjött eg!,íészről Medgyesegyháza város Önkormányzata (szókhely: Meclgyesegyhaza,
Kossuth tér 1. törzsszáma: 12,5211, adószáma: 7512521I-2-04, bankszámla száma: 11733137 -
15344083) képvrseIi: Ruck Mzirton polgármester, mint tagi kölcsönt nyúitó, - továbbiakban:
Kölcsönadó -.

nuisrészről a BEKÉs-NL{NIF'EST Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5746 Kunágota,
Rák(lczi út 9., cégjegyzékszám: 04-09-009182, adószám: 2l4gz587 -2-04) mirrt kölcsönvevő, - a
továbbiakban: kölcsönvevő - között az alábbi taTtalommal:

l, A szerzőclő lblek jelen nregállapodásuk előzrnényeként fögzítik, hogy a kölcsönadó a
kölcsönvevő társaság tagja. A t'elek tisztában vannak azzal, hogy kölcsönvevő gazdálkodási
és likviditási nehézségei miait ft,lrrásra van szüksége, mellyel összefüggésben a kölcsönvevő
társaság tájókoztatáSt nyúitott a 2013. novembet 2'l -én és 2013, clecember 20-án tartott
taggyíiléseken. E taggyíiléseken a kölcsönvevő társaság tigyvezetésének javaslata alapján -
íigyelemrnel arra is, liogy a kólcsönvevó társaság tagiainak többsége a kölcsönvevő társaság
pénzÜgyi Segítségét l'elvállalta a hulladékszállítási és elhelyezési Szolgáltatás l'enntartása
érdekében-, a felekjelen okirat taítalma szerint állapodnak meg tagi kölcsön nyújtásáról.

tL
A Kiilcsiinatló ]',/ 2014. I III-25.) Kt. határozata rerrdelkezik ar.r.ól, hogy a Kölcsönvevőnek tagi
kólcsönt nyújt.

A fenti elózmények alapján a KöIcsónvevó 2014. december 31, napjáig a Kólcsönvevő részére
a 2073. évi gazdálkodási és íjnanszírozási nehézségek áthitialására 1.500.000,- Ft - azaz
Egymillió-ötszázezer forint - kölcsönt nyújt. A tagi köIcsön átutalása a kölcsönvevő oTp
l]anknái Vezctctt, 11733003-20719739 számí számlájára történik ,,2013. évi .forráshitin ,-rcl
t agi kö lc s ön " közlemény megnevezéssel.

A szerződő felek megáIlapodnak, hogy a tagi kólcsön után a kö|csönvevó katrratot nenr ílzet.

A tagi kölcsön visszafizetése a kölcsönvevő társaság gazdálkodási helyzetérrek fiiggvényéberr
esedékes a kölcsönvevó társaság taggyűlésének lratározata alapján. A tagi kölcsönből azon
összeg, illetőleg hányad 8 napon be|ü| visszafizetésle kertil, nrelyet a kölcsönvevő a pályázati
folr,ásbóI származő erednrényes pályázatoí követően a kölcsönvevó társaság részéle a
lbrráshiány csökkentésére támogatásként vagy a páIyázat által |ehetővé tett jogcírrr alapján
átuta].
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A t'clek az itt nem szabályoztltt kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását kötik
ki.
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képviseli: Bondár Lajos ügyvezetó
I{ölcsönvevő
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