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Javaslat
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsönei és a saját tőke
rendezésére, forrás biztosítására, és a megvásárolt kisbusz önrésze felhasználása
elszámolásának elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Tagi kölcsönök visszafizetésének határidejének módosítása
Dunaújváros MJV Közgyűlése az alábbi határozatok alapján nyújtott tagi kölcsönöket a DKKA
Nonprofit Kft. részére és az alábbi visszafizetési határidőkkel:
- 456/2015. (VI.18.) határozat, 30.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(XII.13.) határozat)
- 547/2015. (IX.17.) határozat, 40.000.000,-, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(VII.13.) határozat)
- 605/2016. (IX.22.) határozat, 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(VII.13.) határozat)
- 331/2018. (V.17.) határozat 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (683/2018.
(XII.13.) határozat)
- 449/2018. (VIII.09.) határozat 100.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30.
- 556/2019. (X.18.) határozat 45.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11.30.
-406/2019. (VI.20.) határozat 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30..
(az előterjesztés 1. számú melléklete: határozatok)
A fentiek alapján a tagi kölcsönök összege 335.000.000,- Ft.
A kölcsönök határidő módosításából eredő bevétel kiesésre forrás megjelölése szükséges.
II. DKKA Nonprofit Kft. részére forrás biztosítása
Nyakacska Zsolt a DKKA nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta Dunaújváros MJV
Önkormányzatát, hogy a gazdasági társaság működtetéséhez mindösszesen 41.000.000,- Ft-ra
van szükség a 2019. november 01. – 2019. december 31. közötti időszakra, mely a határidős
kötelezettségek teljesíthetősége, a működés fenntarthatósága érdekében szükségesek. (az
előterjesztés 2. számú melléklete: ügyvezetői levél 3-4. oldal)
Az ügyvezetői levél (az előterjesztés 2. számú melléklete: 5. oldalon pedig az egész évi
működés biztosításához szükséges azonnali segítségnyújtásra kért pénzügyi segítség összege 65
millió forint, ebből 50.000.000,- Ft a működési költségek fedezetét biztosítaná, 15.000.000,- Ft
pedig a Tao önerőt jelentené annak lehívásához.)
Az alapító okirat IX.9.2 rendelkezése szerint a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettség
írható elő, mely évente legfeljebb két alkalommal legfeljebb 100.000.000-ft lehet.
Ez évben ilyen jogcímen nem került pénzátadás a társaság részére, így a 41.000.000,- Ft
működésre kért összeg ezen jogcímen is biztosítható a szokásos tagi kölcsön helyett.
III.Gazdálkodás vizsgálati jelentés
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 324/2019. (V.30.) határozatával kérte fel a DKKA Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság korábbi és jelenlegi gazdálkodását vizsgáltassa
szakértők bevonásával és a vizsgálat eredményét küldje meg 2019. szeptember 30-ig.
A vizsgálati anyag megküldésének határidejét 2019. október 21-re módosította az 524/2019.
(IX.05.) közgyűlési határozat. (az előterjesztés 3. számú melléklete: határozatok)
Az ügyvezető megküldte a vizsgálati anyagot az előkészítő osztály részére és a fent jelzett
levelében tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a elkészítés megbízási díja 4.224.000,- Ft + Áfa,

azaz bruttó 5.364.480,- Ft, melyet kér a DKKA Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.(az
előterjesztés 2. számú melléklete: ügyvezetői levél 5. oldal)
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 610/2019. október 31-i ülésén megbízta Dr. Bajáky és Társa
Ügyvédi Irodát az önkormányzati gazdasági társaság vizsgálatával, ennek okán célszerű a
vizsgálati anyagot átadni részükre. (az előterjesztés 4. számú melléklete: határozat)
IV. saját tőke rendezése lehetőségei, működési forrás biztosítása
A társaság 2018. évi mérlege szerint saját tőke mínusz-123.413-Eft, jegyzett tőke 3.000.-Eft,
eredménytartalék mínusz-289.078-Eft, eszközök 493.393-Eft, tőketartalék 0-Ft.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint az ügyvezető késedelem nélkül
köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
Ha egymást követő 2 üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára
kötelezően előírt jegyzett tőkét, akkor a második év beszámolójának elfogadásától számított
három hónapon belül van ideje. Ha ezt nem teszi meg, a határidő letelte után 60 napon belül el
kell határoznia jogutód nélküli megszűnését vagy más gazdasági társasággá alakulását.
Pótbefizetés – ha a társasági szerződés ezt megengedi –, mint lehetőség, akkor kerülhet szóba,
ha a tulajdonosok rendelkezésére áll a szükséges pénzösszeg, de idővel szeretnék azt
visszakapni. Ezt az „akciót” nem kell bejegyeztetni a cégbíróságon, így ügyvédi- és
illetékköltséggel nem kell számolni. A pótbefizetést a társaságnál lekötött tartalékként kell
elszámolni, annak visszafizetéséig. Pótbefizetésként a tulajdonos olyan vagyontárgyat is átadhat,
amely az új Ptk. szabályai szerint apportképes eszköz. Ilyen lehet a követelés is (tagi kölcsön), ha
ennekmegfelel.
A saját tőke rendezésének másik módja a tagi kölcsön (mint a vállalkozás követelésének)
apportálása. A szükséges könyvelési műveleteket követően a tagi kölcsön – a Ptk. szerinti
beszámítással – megszűnik, és a saját tőke állapota is javul.
a saját tőke elemei:
1. Jegyzett tőke
2. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
3. Tőketartalék
4. Eredménytartalék
5. Lekötött tartalék
6. Értékelési tartalék
7. Adózott eredmény
Ezek közül a Tőketartalék az az elem, ahova (a jegyzett tőkén kívül) még szintén van lehetőség a
tagi kölcsön apportálásakor tőkét juttatni.
A Ptk 3:99. § (1) bekezdése értelmében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is
szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul.
A tulajdonosnál a tagi hitel nyújtásból származó követelés helyébe többlet részesedés lép, így az
ügylet visszterhes.
Ázsiós tőkeemelés, a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a tulajdonosok (a tagok) által a
tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték
különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét .

Indokolt:
• a társaság negatív eredménytartalékkal rendelkezik,
• vélhetően kevesebb tőkével rendezhető a társaság saját tőke helyzete, mintha csak a törzstőke
javára teljesítenek a tagok,
• tőketartalékba helyezett összeg a későbbiek folyamán akár jegyzett tőke növelésre, akár
veszteség
miatti
negatív
eredménytartalék
ellentételezésre
is
felhasználható.
A társaság 3 millió forintos törzstőkével rendelkezik, a saját tőke értéke – 123.413-Eft. Ha a tagok
úgy határoznak, hogy az alábbi, mindösszesen 150 millió forint értékű tagi kölcsönök
apportálásával/ázsiós tőkeemeléssel rendezik az Nkft. saját tőkéjét, 100.000 forinttal emelik meg a
jegyzett tőkét és 149.900.000-Ft forint pedig a tőketartalékba kerül. Ekkor a jegyzett tőke összege
3.100.000 forint lesz, a saját tőke pedig 26.487.000 forint lesz. Ezzel már teljesítettük az
előírásokat és akkor lesz a vállalkozásnak ismét teendője, ha a saját tőke 3 millió forint alá
csökken.
(az apportálni/tőkeemelésre ajánlott tagi kölcsönök:
- 456/2015. (VI.18.) határozat, 30.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(XII.13.) határozat)
- 547/2015. (IX.17.) határozat, 40.000.000,-, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(VII.13.) határozat)
- 605/2016. (IX.22.) határozat, 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (684/2018.
(VII.13.) határozat)
- 331/2018. (V.17.) határozat 40.000.000,- Ft, visszafizetési határidő: 2019. 11. 30. (683/2018.
(XII.13.) határozat).
V. Ügyvezető személyéről döntés
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 620/2019. (X.31.) határozatával döntött arról, hogy az ügyvezető
Nyakacska Zsolt a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. megbízási
foglalkoztatási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tisztségéről való lemondó nyilatkozatát a Ptk.
3:25. § (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelőnek nyilvánítja, mivel a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a 2019.
október 21-én közölt lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, egyben
utasítja az ügyvezetőt a lemondás hatályossá válásáig feladatai teljes körű ellátására. (az
előterjesztés 7. számú melléklete: közgyűlési határozat)
Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés új ügyvezetőt jelöl ki, akkor a megbízási jogviszonya a korábbi
ügyvezetőnek megszűnik.
VI. Kisbusz önrésze felhasználás elszámolás elfogadása
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 99/2019. (II.14.) határozatával nyújtott 8.352.315,- Ft-os Tao
önrész támogatást 20 + 1 személyes kisbusz vásárlásához. (az előterjesztés 5. számú
melléklete: határozat és megállapodás)
A gazdasági társaság megküldte az elszámolási kötelezettség teljesítése céljából a számlákat,
átutalási bizonylatokat, valamint a kisbusz forgalmi engedélyét, szállítási és üzembe helyezési
dokumentumait. (az előterjesztés 6. számú melléklete: DKKA levél)

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
A változat
I.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök
visszafizetési határidejének módosításáról:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. július 02-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft..-vel)
30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű kötött tagi kölcsönszerződés
visszafizetési határideje 2019. november 30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat 1. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. szeptember 29-én a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft.-vel)
kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés
visszafizetési határideje 2019. november 30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. szeptember 23-án a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (605/2016.
(IX.22.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2019. november
30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. számú
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. május 25-én a DKKA-

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (331/2018. (V.17.)
határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2019. november 30-ról
20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 4. számú
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. augusztus 09-én a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 100.000.000,- Ft ( 449/2019.
(VIII.09.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2019. november
30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 5. számú
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. október 18-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft.-vel) kötött
45.000.000,- Ft (556/2018. (X.18.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési
határideje 2019. november 30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat 6. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. december 15.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. július 02-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft ( 406/2019.
(VI.20.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2019. november
30-ról 20.. ……… ..-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 7. számú
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. december 15.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1., 2., 3., 4., 5., 6., és 7. pontokban jelzett
határidő módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként az önkormányzat 2019. évi
költségvetése …………………….. sorát jelöli meg.
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
határidő módosítást a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során, valamint a
2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

B változat
I.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök
visszafizetési határidejének módosításáról:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2015. július 02-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft..-vel) kötött
30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési
határideje módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2015. szeptember 29-én a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft.-vel)
kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés
visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2016. szeptember 23-án a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (605/2016.
(IX.22.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2018. május 25-én a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (331/2018.
(V.17.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2018. augusztus 09-én a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 100.000.000,- Ft
(449/2019. (VIII.09.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje
módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. október 18-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 45.000.000,- Ft ( 556/2018.
(X.18.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. július 02-án a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft ( 406/2019.
(VI.20.) határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

II.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. forrás biztosításáról:
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 41.000.000.- Ft, azaz
Negyvenegymillió forint összegű pótbefizetést teljesít a DKKA-Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, a gazdasági társaság
zavartalan működése érdekében.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásáról
szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklet, 21. cím DKKA tagi kölcsön
előirányzat terhére biztosít.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor mindösszesen
41.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- a társasági szerződés aláírására: 2019. december 15.
III.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. átvilágításával kapcsolatosan
elkészített szakértői megbízási díj elfogadásáról:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 5.364.480,- Ft forrás biztosít a Sátori
és Lutter Ügyvédi Iroda és dr. Malatinszky Krisztina egyéni ügyvéd által elkészített

szakértői anyag megbízási díjára és rendelkezik a DKKA Nonprofit Kft. részére történő
átutalásról és jelen határozat pénzügyi bizonylata a pénzeszköz átadásának, melynek
pénzügyi teljesítése a Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda és dr. Malatinszky Krisztina egyéni
ügyvéd által a DKKA Nonprofit Kft. nevére kiállított számla hitelesített másolatának
Önkormányzat általi kézhezvételét követő 5 napon valósul meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 14. cím dologi
kiadások előirányzat terhére biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor mindösszesen
5.364.480,- Ft értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert az a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
IV.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata
a DKKA Nonprofit Kft. által megvásárolt kisbusz önrésze felhasználása elszámolásának
elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a DKKA Nonprofit Kft.-vel, 2019.
február 19-én kötött, Tao önrész biztosításáról szóló megállapodás 6. pontjában foglalt
szempontok szerint számolt el a gazdasági társaság a Mercedes típusú kisbusz
beszerzésével kapcsolatosan a határozat mellékletében csatoltak szerint, egyben felkéri a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
V.
Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető személyének megválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.

vezető tisztségviselőjének lemondása miatt 20... …………. …-től 20... …………. ..-ig
………………-t (születési hely, idő: ………………………; anyja leánykori neve: ……………………;
lakcíme: …………………….) választja meg új ügyvezetőnek bruttó ……………,- Ft/hó megbízási
díj/munkabér mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt társasági szerződés, valamint megbízási/munkaszerződés aláírására, az ügyrendi
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől számított 8 napon
belül
- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat meghozatalától számított
15 napon belül
- a megbízási szerződés/munkaszerződés aláírására: a taggyűlési határozat
meghozatalától számított 15 napon belül
Dunaújváros, 2019. november 21.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
1. számú melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
4. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska
Zsolt ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2015. július 02. napján tagi kölcsönszerződés jött
létre, melynek alapján a Hitelező 30.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette
Adóst. (465/2015. (VI.18.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (XI.21.)
határozata alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6. pontját közös megegyezel az
alábbiak szerint módosítják:
„6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy hitelező a 2.) pontban meghatározott
kölcsön összegét és kamatait köteles 20... ….. ... napjáig hitelező részére egy összegben,
hiánytalanul visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett
részét változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
…………………..
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
2. melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
4. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2015. szeptember 29. napján tagi kölcsönszerződés jött
létre, melynek alapján a Hitelező 40.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(547/2015. (IX.17.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, 20... ………….. ..ig köteles a Hitelező részére visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………..
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
3. számú melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
3. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2016. szeptember 23-án tagi kölcsönszerződés jött létre,
melynek alapján a Hitelező 40.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(605/2016. (IX.22.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ../2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, 20... ……. ..-ig köteles a Hitelező részére visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
4. számú melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2016. szeptember 23-án tagi kölcsönszerződés jött létre,
melynek alapján a Hitelező 40.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(331/2018. (V.17.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ../2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy adós 2.) pontban meghatározott tagi kölcsön
összegét és kamatait köteles 20.. ………. … napjáig hitelező részére egy összegben, hiánytalanul
visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
5. melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2018. október 18. napján tagi kölcsönszerződés jött létre,
melynek alapján a Hitelező 100.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(449/2018. (VIII.09.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, az Adós 20... ………….. ..ig köteles a kölcsönt a Hitelező
részére visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………..
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
6. melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2018. október 18. napján tagi kölcsönszerződés jött létre,
melynek alapján a Hitelező 45.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(556/2018. (X.18.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, az Adós 20... ………….. ..ig köteles a kölcsönt a Hitelező
részére visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………..
ügyvezető
Adós

I. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
7. melléklete
Tagi Kölcsönszerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Pintér Tamás polgármester) mint Hitelező (a
továbbiakban: Hitelező)
másrészről DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., cégjegyzék szám: Cg. 07-09-020044, képviseli: Nyakacska Zsolt
ügyvezető) mint Adós (a továbbiakban: Adós) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2019. október 18. napján tagi kölcsönszerződés jött létre,
melynek alapján a Hitelező 40.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönben részesítette Adóst.
(406/2019. (VI.20.) határozat alapján)
2. Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (XI.21.) határozata
alapján az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
„6.2. A kölcsön futamideje: határozott, az Adós 20... ………….. ..ig köteles a kölcsönt a Hitelező
részére visszafizetni.”
3. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosításokkal nem érintett részét
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződésmódosítást
jóváhagyólag aláírták.

elolvasták,

Dunaújváros, 2019. december

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:
Pintér Tamás
polgármester
Hitelező
Pénzügyi ellenjegyzés:

és

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Dunaújváros, 2019. december

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. képviseletében:
……………………..
ügyvezető
Adós

II. Dunaújváros MJV Közgyűlése …/2019. (XI.21.) határozat
melléklete
SZERZŐDÉS
TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA
mely létrejött egyrészről:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér
1. adószáma: 15727000-2-07, képviseli: Pintér Tamás polgármester) - mint Hitelező,
másrészről:
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., adószáma: 23188118-2-07,
cégjegyzék száma: 07 09 020044 , képviseli: Nyakacska Zsolt ügyvezető) - mint Adós között,
az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények, megalapozások
1.1. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Adós a Hitelező 100%-os tulajdonában van, így
közvetlenül érdekelt abban, hogy Adós működőképes maradjon, a tevékenységi körébe tartozó és
a jóváhagyott üzleti tervében meghatározott céljai elérésére minden lehetséges intézkedést
megtegyen.
1.2. A tagi kölcsön biztosításának, folyósításának és visszafizetésének feltételeit a jelen
szerződésben szabályozzák a szerződő felek.
2. A tagi kölcsön biztosításának, folyósításának célja
2.1. Az Adós zavartalan működése.
2.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Adós a 2.1. pontban meghatározott céltól eltérő
célra a tagi kölcsönt nem használhatja.
3. A tagi kölcsön összege
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2019. (XI.21.) határozatával megegyezően,
Hitelező a jelen szerződés aláírásával mindösszesen 41.000.000.-Ft, azaz Negyvenegymillió forint
összegű tagi kölcsönt nyújt az Adós részére és a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy ezen
összeg Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete …………………...
során
rendelkezésre áll.
4. A tagi kölcsön folyósítása, a kölcsön felvétele
A Hitelező az Adós részére a teljes tagi kölcsön összegét átutalással fizeti meg Adós Erste
Banknál vezetett ………………………………………………. sz.-ú bankszámlájára.
5. A kölcsön kamatai
A jelen szerződés alapján folyósított tagi kölcsön összege után az Adós a tagi kölcsön
folyósításának időpontjától kezdődően a folyósított kölcsönösszeg után kamatot nem fizet, a
Hitelező nem jogosult a kamatot felszámítani. Amennyiben Adós a tőkét a lejárat határidejének
lejárta után nem fizeti vissza Hitelező részére, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles.
6. A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése
6.1. A jelen szerződés alapján folyósított tagi kölcsönt, az Adós a lejáratkor köteles visszafizetni.
6.2. A kölcsön futamideje: határozott, az Adós 20... …….. ..-ig köteles a kölcsönt a Hitelező részére

visszafizetni.
7. A kölcsön visszafizetésével kapcsolatos egyéb megállapodások
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adós részére a jelen szerződés szerint folyósított
tagi kölcsön futamideje, a jelen szerződés érvényességi ideje alatt mindenkor figyelembe veszik az
Adós gazdasági, pénzügyi helyzetét, likviditását. Ennek keretében, amennyiben az Adós
gazdasági, pénzügyi helyzete, likviditása lehetővé teszi a jelen szerződés 3. pontjában
meghatározott összeget visszafizeti a futamidő lejárta előtt.
8. Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon hatályos Polgári
Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános szabályai és a kölcsönszerződésről szóló
LIII. fejezet rendelkezései, valamint a Magyarországon érvényben levő jogszabályok előírásai az
irányadóak.
9. Egyéb, a kölcsön biztosítékaira vonatkozó megállapodások
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező a jelen szerződés alapján folyósított tagi
kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosítékot az Adóstól nem kér, mivel a Hitelező az
Adós egyedüli tagja, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt.
10. A tagi kölcsön szerződés hatályba lépése, érvényessége
A jelen szerződés a szerződő felek, illetve képviselőik részéről történő aláírásával lép hatályba.
Szerződő felek, illetve képviselőik a jelen szerződést átolvasták, azt értelmezték és megértették,
majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Dunaújváros, 2019. december

Pintér Tamás polgármester
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Hitelező

Dunaújváros, 2019. december

…………………. ügyvezető
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft.
Adós

Dunaújváros, 2019.
Pénzügyi ellenjegyző:
Salamonné Pintér Mónika
Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

