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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. szeptember 20.-i ülésére 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tárgy:     Tájékoztató vállalkozói hitel szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester  
 
Előkészítő:   Szakács József ügyvezető 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten csatolom az Örkényi Takarék Szövetkezet és az UVÜ-OKIP Kft között korábban 
létrejött hitelszerződés módisítását. A szerződés módosítása értelmében a Pénzintézet 
elfogadta azt, hogy a korábban forgóeszköz-finanszírozás céljára felvett 50 millió forint 
összegű hittel beruházási hitelcélt szolgált, így a hitel cél is módosul.  
Kérem a szerződés jóváhagyását, mivel kezességvállaló az Önkormányzat. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy az UVÜ-OKIP Ft és 
az Örkényi Takarékszövetkezet között létrejött hitel szerződés módosításával egyetért, és 
felhatalmazza a polgármester a kezesség aláírásával. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Vállalkozási hitelszerződés módosítása 
amely létrejött egyrészről  

az ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET  (cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-050428, KSH-
száma: 10045167-6419-122-13, adószáma: 10045167-2-13., képviselői: Fajt Józsefné 
kirendeltség-vezető és Svébisné Schenk Andrea ügyintéző) 2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 
34/A szám alatti székhelyű szövetkezeti hitelintézet, mint Hitelező és úgyis, mint 
Zálogjogosult  

- a továbbiakban: Hitelező - 
másrészről  

az Újhartyán Községi Vízmű Üzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft. 
(cégjegyzékszám: Cg. 13-09-074804, adószám: 12242205-2-13, képviselője: Szakács József 
ügyvezető) 2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/A szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint 
Kölcsönbevevő, 

- a továbbiakban: Adós - 
harmadrészről 

Újhartyán Község Önkormányzat (KSH-száma: 15730428-8411-321-13, adószám: 
15730428-2-13,, képviselője: Schulcz József polgármester) 2367 Újhartyán, Fő u. 21. szám 
alatti székhelyű közintézmény, mint Kezes és mint dologi adós, úgyis mint zálogkötelezett 

- a továbbiakban: Kezes és Dologi adós - 
között a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi tartalommal: 

1.) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2011. november 24. napján 11/06201925 
szám alatt vállalkozási hitelszerződést kötöttek, forgóeszköz-finanszírozás céljára, mely 
szerződés alapján a Hitelező 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint összegű hitelkeretet 
bocsátott az Adós rendelkezésére. A hitelkeret alapján biztosított kölcsönösszeget az Adós 
igénybe is vette. 

 

2.) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy az Adós, mint üzemeltető és Újhartyán 
Község Önkormányzata, mint a tulajdonos 2012. július 20-án megállapodást kötöttek 
egymással, amelyben egyező akarattal rögzítették, hogy az Adós 2006-2012 között 
26.274.028,-Ft összegben és 43.649.133,-Ft összegben vett fel tagi hitelt a tulajdonos 
Önkormányzattól. A felvett tagi hitel összegét az Adós a Községi Vízmű fejlesztésével, 
üzemeltetésével kapcsolatos konkrét beruházásokra használta fel, ezeket a beruházásokat az 
Adós és az Önkormányzat egy 2007. február 13-i megállapodás mellékletében és egy 2012. 
május 8-i megállapodás mellékletében egyértelműen megjelölték.  

 

3.) Mivel a 2.) pontban említett, beruházásokra felhasznált tagi hiteleket az Adós az 1. ) 
pontban említett vállalkozási hitelből fizeti vissza az Önkormányzatnak, az Adós 2012. 
július 25-én kérelmet nyújtott be a Hitelezőhöz, melyben kezdeményezte a forgóeszköz-
finanszírozásra felvett hitele beruházási hitellé történő átminősítését. 

Ennek alapján a jelen szerződésben szereplő Felek közös akarattal módosítják az 1.) 
pontban megjelölt hitelszerződést, megállapítva, hogy annak célja nem forgóeszköz-
finanszírozás, hanem beruházások finanszírozása. 
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4.) A 3.) pontra figyelemmel a 2011. november 24. napján 11/06201925 számon kötött 
vállalkozási hitelszerződést a szerződő felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 

 

a) A Szerződő Felek adatainak helyébe a jelen szerződésmódosítás alapján a következő 
adatok lépnek: 

„Vállalkozási hitelszerződés 

társas vállalkozásoknak beruházás-finanszírozás céljára 

amely létrejött egyrészről  

az ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET  (cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-050428, KSH-
száma: 10045167-6419-122-13, adószáma: 10045167-2-13., képviselői: Jasperné Spanyiel 
Anikó és Kékesi Attila ügyvezetők) 2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 34/A szám alatti 
székhelyű szövetkezeti hitelintézet, mint Hitelező és úgyis, mint Zálogjogosult  

- a továbbiakban: Hitelező - 
másrészről  

az Újhartyán Község Önkormányzat (KSH-száma: 15730428-8411-321-13, adószám: 
15730428-2-13, képviselője: Szakács József ügyvezető) 2367 Újhartyán, Cigleher u. 1/A 
szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kölcsönbevevő, 

- a továbbiakban: Adós - 
harmadrészről 

Újhartyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (KSH-száma: 15391236-
8411-321-13, adószám: 15391236-2-13, képviselője: Schulcz József polgármester) 2367 
Újhartyán, Fő u. 21. szám alatti székhelyű közintézmény, mint Kezes és mint dologi adós, 
úgyis mint zálogkötelezett 

- a továbbiakban: Kezes és Dologi adós -  
között a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi tartalommal:” 

 

b) A Felek a vállalkozási hitelszerződés 1. pontját az alábbiak szerint egészítik ki, vagyis az 1. 
pont szövegének helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Hitelező vállalja, hogy adós részére a szerződés aláírásától kezdődően 50.000.000,-Ft, azaz 
Ötvenmillió forint hitelkeretet rendelkezésre tart 2012. január 30. napjáig. 

E hitelkeret terhére a rendelkezésre bocsátott összeget Adós egyösszegben, a szerződésben 
szereplő feltételek megléte esetén  

- átvezettetheti a 65500068-11004730-00000000 számú pénzforgalmi számlája javára. 

Átvezettetés és átutalás esetén a kölcsönfelvétel napja azonos a Hitelező bankszámlája 
megterhelésének napjával. 

A hitelkeret célja: beruházások, fejlesztések finanszírozása társas vállalkozás számára” 

 



4 

6.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási hitelszerződés módosítással nem 
érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 

 

7.) Az Adós és Újhartyán Község Önkormányzata között 2012. július 20-án megkötött 
megállapodás a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt két tanú együttes jelenlétében 
jóváhagyólag aláírták, mindhárom oldalát kézjegyükkel látták el. 

 

Kelt: Újhartyán, 2012. szeptember 11. 

 

………………………………………….. 

Adós 

Újhartyáni Községi Vízmű Üzemeltető és 

Ország Közepe Ipari Park Kft. képviseletében 

Szakács József ügyvezető 

  

………………………………………….. 

Kezes és Dologi Adós 

Újhartyáni Község Önkormányzata képviseletében 

Schulcz József polgármester 

 

      ……………………………………………………......... 

 Fajt Józsefné                        Svébisné Schenk Andrea 

                                         Kir.-vezető                                   Ügyintéző 

Örkényi Takarékszövetkezet, mint Hitelező és 

úgyis mint Zálogjogosult 
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Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

…………………………………………………………………………………….(név, lakcím) 

 

…………………………………………………………………………………….(név, lakcím) 

 


