
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

40/2016. (11.25.) számú 

határozata 

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. folyószámlahiteléhez vállalt készfizető kezesség fedezeti körből 

történő kiengedéséről 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, 

• 	 a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 80.000 eFt folyószámla hitel felvételéhez vállalt készfizető 
kezesség fedezeti körből történő kiengedéséhez hozzájárul. 

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a kezességvállalási díjról szóló, a határozat 

mellékletét képező megállapodás aláírására. 

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervén a 
fedezet kiengedésével járó módosításokat vezesse át. 

Határidő: a soron következő pénzügyi tervmódosítás. 

Felelős: Patóné Nagy Magdolna 

k.m.f. 

Dr. KováCs Feren~ Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesül nek: 
1. 	A Közgyűlés tagjai 

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

3. 	 Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója 
(4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.) 



Melléklet a 40/2016. (11.25.) számú határozathoz 

KEZESSÉGVÁLLALÁSI DíJRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött egyrészről 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér L, 
képviseli : Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám:15731766-2-15), mint készfizető kezes 

(a továbbiakban : Kezes), 

másrészről 

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 18., képviseli: 

Dr. Podlovics Roland vezérigazgató, adószám: 11256779-2-15), mint adós (a 

tovább iakban Adós, együtt: Felek) 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. 	Felek megállapítják, hogya Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mint Adós és az OTP Bank Nyrt., 
mint Bank 2016. január 04. napján 80.000 eFt összegű rulírozó forgóeszköz
hitelszerződést kötöttek. 

2. 	 Felek megállapítják, hogya Kezes készfizető kezességet vállal a Közgyűlés 290/2015. 
(XLI9.) számú határozatára tekintettel, a fenti 1. pontban meghatározott rulírozó 
forgóeszköz hitel tekintetében a Bank javára a teljes hitelösszeg, valamint járulékos 
költségei erejéig. 

3. 	 Felek kijelentik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat kezességet érvényesen kizárólag 
hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha kezességvállalási díj kikötésére kerül sor. 

4. 	 Felek a Közgyűlés 290/2015. (XLI9.) számú határozata alapján egyszeri O,5%-os 
kezességvállalási díj kikötésében állapodnak meg. 

5. 	 A kezességi díj, jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező kezességvállalási 
szerződés, illetve annak alapját képező szerződés alapján, az alábbi időpontokig áll 
fenn : 

• 	 Rulírozó forgóeszközhitel: 2016. december 31. 

6. 	Felek a kezességi díj megfizetésére az alábbiak szerint rendelkeznek: 
A Rulírozó forgóeszközhitelszerződésre vállalt 400 eFt kezességi díj készfizető 

kezességre vonatkozó szerződés aláírásának napjától 2016. december 31. napjáig 
esedékes időszakra vonatkozóan egy összegben a szerződés aláírását követő 30 napon 
belüli teljesítéssel. 

7. 	 a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a 6. pontban meghatározott időpontig teljesíti az összesen 
80.000 eFt, azaz Nyolcvanmillió forint összegű bankhitele után fizetendő 0,5 %/év 
kezességvállalá si díj megfizetését az Önkormányzat 11744003-15402006 számú 
bankszámlájára. 



8. 	 Az Adós késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles. 

9. 	 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos 

magyar jogszabályok az irányadóak. 

A megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 
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Dr. Kovács Ferenc 

polgármester vezérigazgató 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 

képviseletében képviseletében 

Jogilag ellenjegyezte: 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

" j /-t _ 

Pató né Nagy Magdolna 
gazdasági osztályvezető 


