
 
TAGI KÖLCSÖN SZERZ ŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről a Szajol Községi Önkormányzat (cím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., 
képviselő: Szöllősi József polgármester, adószám: 15732743-2-16), mint tagi kölcsönadó 
(továbbiakban kölcsönadó), 
 
másrészről a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület (5000 Szolnok, Szabadság tér 2. 
fsz. 3., elnök : Debreczeni László, bírósági nyilvántartási szám: Kny.60.073/2008/8.), mint 
kölcsönvevő (továbbiakban kölcsönvevő) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Felek kijelentik, hogy a kölcsönadó tagja a kölcsönvevő Egyesületnek. 
 
2./ Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötését az indokolja, hogy a Közép-Tisza-Zagyva 
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet feladatainak ellátása, kiadásainak kifizetése – a 
finanszírozási rendelet előírásai szerint – utófinanszírozással történik, ami a Közép-Tisza-Zagyva 
Vidékfejlesztési Egyesület likviditását érinti. 
 
3./ A kölcsönadó kölcsönad a kölcsönvevő részére a likviditás biztosítása céljából 500.000,-Ft-ot, 
azaz Ötszázezer forintot, melynek átutalására egy részletben kerül sor. Az összeg utalása 2014. 
december 15. napjáig történik, az Egyesület Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Kőtelki 
Kirendeltségén vezetett 69400317-10044180-00000000 számú bankszámlájára. 
 
4./ A szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönadó a tagi kölcsönt a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel 
kamattal nyújtja. Felek a kamat mértékét évi 0%-ban határozzák meg. A tagi kölcsön nyújtása 
határozott időtartamra szól, 2015. január 31. napjáig. 
 
5./ A kölcsönvevő a kölcsönt elfogadja és vállalja, hogy a kölcsön összegét egy összegben 
visszafizeti kölcsönadó részére, előzetes egyeztetésnek megfelelően, az OTP Banknál vezetett 
11745004-15409326 számú bankszámlára. 
 
6./ Felek kijelentik, hogy kölcsönvevő késedelmes visszafizetés esetén Ptk. szerint meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 
7./ Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Szajol Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az 50/2014. (XI. 27.) számú jóváhagyó határozata. 
 
8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült esetleges jogvitáikat 
elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 
9./ Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
 
A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Szolnok, 2014. ……………………… 
 
 
    ……….…………………………...….....         .....…………………………………… 

Szajol Községi Önkormányzat  Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
             képviseletében     cégszerű aláírás 
             polgármester 


