
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

3/2016.(1.28.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2015. január 29-
én kötött hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékiete szerint a megállapodás 
módosításával egyetért. 

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel a 
mellékletben szere plő módosított kö!csönszerződést aláírja. 

f~ t •. 
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.t. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 3 /2016.(1.28 .) számú határozathoz 

Megállapodás módosítás 

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószáma: 
15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, 
képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám 
alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), 

másrészről a "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg.:15-10-040189, adószáma: 11256779-2-15, 
statisztikai számjele: 11256779-9604-114-15, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003-
20606419-00000000, képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett 
(a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek) 

között a mai napon, az alább megjelölt helyen a következő feltételekkel : 

1. Felek között 2015. január 29-én megállapodás jött létre 1.677.950 eFt tőkeösszegű 
kölcsön visszafizetése tárgyában. 

2. Felek a megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

A megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére 

visszafizetni. 

ezer Ft-ban! 

Esedékesség idöpontja Tökeösszeg Esedékesség időpont ja Tőkeösszeg 

2020.12.31 7523 5 2033.12.31 76270 
2021.12.31 76270 2034.12.31 76270 
2022.12 .31 76270 2035.12.31 76270 
2023.12.31 76270 2036.12.31 76270 
2024.12.31 76270 2037.12.31 76270 
2025 .12.31 76270 2038.12.31 76270 
2026 .12.31 76270 2039.12.31 76270 
2027.12.31 76270 2040.12.31 76270 
2028.12.31 76270 2041.12.31 76270 
2029.12 .31 76270 2042.01.05 1045 
2030.12 .31 76270 
2031.12.31 76270 
2032.12.31 76270 összesen: 1677 950 

" 

A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,4. Kötelezett a Tartozás után ügyleti kamatot nem fizet." 



3. A megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

4. Jelen megállapodás az alá írás napján lép hat ályba és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 

5. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alapossággal szabályozott kérdésekben a 
Polgá ri Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek kijelentik, hogy 
nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott. 

6. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a 
perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7. Jelen szerződést Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően 
megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen 
értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. 

Nyíregyháza, 2016. január 28. 
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Kötelezett 
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képviseletében 


