
P omán Város Önkormányzat
Polgármesterének

145l2021.(vl.14.) számú önkormányzatihatározata

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 10.000.000.- Ft'
azaz tízmi|lió forint összegű tagi kölcsönnel kapcsolatos szerződés, valamint munkagép

bérlésére vonatkozó bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról

Pomén Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szőlő 2112021. (I.29.) Kormányrendelet l.$-ában kihirdetett
veszélyhelyzetÍe rlgyelemmel, akatasztrőfavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 201I. évi CXXVIII. törvény 46. $ (4) bekezdése alapjánPomán Város
Önkormányzata képviselőtestületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, Magyarországhelyí
önkormányzatairől szőlő 2011' évi CLXXXX. törvény (Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 2. és 8.

pontjábanrögzitettfeladatkörébenaza|ábbíhatározatothozza:

7.PomázVáros onkormányzataaközötte és azáItalaalapított, egyben 100 %-os tulajdonát
képező Pománi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött,
síkosság-mentesítésre is alkalmas munkagép vásárlására nyújtott, 10.000'000. Ft
összegű tagi kölcsönnel kapcsolatos, jelen batározat mellékletét képező, 2020.
november 06. napjan kelt tagi kölcsönszerződést, továbbá a szintén jelen határozat
mellékletét képező,Pomáz Viáros Önkormányzata és aPománi Zenekastély Nonprofit
Kft. között 2020. november 30. napján létrejött, síkosságmentesítési feladatok ellátására
is alkalmas BUCHER B 80 3 BKD8 típusú, SGA-500 forgalmi rendszámú gépjármű
bérlésére vonatkozó bérleti szerzódést utólagosan jőváhagyja.

2. Jelenhatározatnak a Zenekastély Nonprofit Kft. igyvezetője részére a fenti gazdaságí
események úzletí tervben és beszámolóban történő szerepeltetése érdekében történő
megktildés erol a Polgármester gondoskodik'

Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 2021.június 1 8.

A határ ozat végrehaj tás áb an közrem űködik Pénzü gyi o sztály
A határ ozat végrehaj tás áró l j elentést tesz : P énzü gyi osztály
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ilŐzm*ny: Előadó

amely létrejött

egyrészről Pomáz önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Laios utca23'25.;
képviseli: Leidinger polgármester; adőszáma= L573L5B2I3 ) mint

kölcsönadó alapító 
,4)5l.61 4

(a továbbiakban: Kölcsönadó alapító) blnl4*m}
másrészről a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. (2013 Pomáz, Templom tér 3.;

képviseli: Nagy Gyuta ügyvezetó) mint kölcsönvevő

(a továbbiakban: Kölcsönvevő)

között az alábbi feltételekkel:

L A jelen szerződ'ésben a Szerződő Felek abban állapodtak meg, hogy a Kölcsönadó

P omáz Város Önkormán yzat P o|gármesterének a Pomázi Zenekastély Nonprofit

Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról sző|ő /20z0.(x|.03.) önkormányzati

határozataalapján 10.000.000 ,-Ft, azaztízmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt

a Kölcsönvevő részére, a Kölcsönvevő ingatana fenntartási munkálatainak

ellátását szolgáló munkagép megvásárlása céljából.

A Kölcsönvevő atagi kölcsön jogcímén részére nyújtott összeget elfogadja.

2. A Kölcsönadó alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a tagi kölcsönt jelen

szerződés a|áírását követően, de legkésőbb 2020. november 09. napjáig egy

összegben átutalja a Kölcsönvevő K& H Bank Zrt-né| vezetett 1-0403057-

505L4957 -5057 L002 számú bankszám|ájára.

3. A Kölcsönvevő az előtörlesztés jogát fenntartja.

4. A Kölcsönvevő a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra

használhatja fel. Más célú felhasználás esetén a Kölcsönadó alapító jogosult a

kölcsönsze rződés azonnali hatállyal felmondani.

5. A jelen szerződ'és Kölcsönadó alapító általi felmondása a kölcsönt lejárttá teszi és

a fennmaradó valamennyi tartozás egy összegben azonnal esedékessé válik.

rt, , t r I - !:!----t -t-t-^- L^--- ^ l^-: I-:l^^X-b. A KOICSOnVeVO a Jelen SZefZOOeS alalrasaval ItUzLaraI ur dtltrvL, uuEy d LdEr r\urLrurr

felhasználást a Kölcs ö nadó alap ító b ármikor e||enőrizze.

7 . Szerződ,ő Felek rögzítik, hogy a jelen szerz ődés tárgyátképező tagi kölcsön teljes

összeg visszafizetésének határnapja: 2025. április 75. napja, az alábbi

visszafizetési ütemezés szerint:

a tagi kölcsönösszeg?O o/o-át2027. április 15. napffiú*-+réf$#)6*,
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a tagi kölcsönösszeg20o/o-át2022. április 15. napjáig (2. részlet);

a tagi kölcsönösszeg20o/o-át2023. április 15. napjáig (3. részlet);

a tag! kölcsönögsz-eg2aVo-át2024, ápyilis 15' napjáig (4,1észlet];

a tagi kölcsönösszeg20o/o-át2025. április 15. napjáÍg (5' részlet).

B. A Szerződő Felek megállapodása szerint az 1. pontban meghatározott tagi

kölcsönösszeg után a jegybanki alapkamat mértékével azonos mértékű

szerződéses kamatot kötnek ki, amelynek megfizetésére a Kölcsönvevő a tagi

kölcsön visszafizetésével egyidejűleg köteles. Késedelmes teljesítés esetén a

Kölcsönadó alapító a Polgári Tör=vérry-kcinyvrő| szőIő 201-'3' évi V. torvény I a

tovább iakban : Ptk) s zerinti-kése d e}mÍkamat-fel számítá sára j o go su lt.

9. Szerződő Feiek megáliapodnak abbary hogy közöttük felmerült esetleges
jogvitákat elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni.

I0' Aszerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

11. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a fent nevezett
törvényes képviselők útján írták alá.

12. A szerződés hat eredeti példányban készül! melyből mindkét felet három-három
példány illeti meg.

P omáz, 2020. november 06.
L' i'l ji./: i /_í: ij i: iiÁ sTÉLY $t f'l t'1 FF- $ F lT K* ;

2013 Pomáz, Tomplrrrn tér 3'

Acjószárrr: 223360EB'2_ 1 3
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P omáz Város ö nko rmá nyzata

Nagy Gyula

ügyvezető

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.
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Babák Zsuzsanna

pénzügyi elleniegyzó

Pénzügyileg ellenpgyzem

2020 Nov 0 6.iogÍ
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gÉnleil szERzoDÉs
munkagép bérIésére

amely létrejött egyrészről a

porunz vÁnos ön ronuÁnYzATA
Székhely: zots poÍVM Kossuth Lajos utca 23-25

NAV Adószám: '1 5731058-2-1 3

Bankszámlaszám: K&H 10403057-50485456-57481008

Képviseli: Leidinger lstván polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Bérlő), másfelől a

PoMAzl ZENEKASTÉLY NoNPRoFlT KFT
Székhely: 2013 POMAZ Templom tér 3

NAVAdÓszám: 22336088-2-13

Képviseli: Nagy Gyula ügyvezető
Mobilszám: 06-20 480-6656
E-mail: su il.com

Számlavezető: K&H BANK ZRT
Bankszámlaszám: 1 0403057-5051 4957-50571 002

mint vállalkozÓ (a továbbiakban: BérbeadÓ),

a továbbiakban együttesen szeződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A Bérlő a jelen vállalkozási szerződés keretében Bérbeadótól bérbe vesz

í darab téli síkosságmentesítésre és útszórásra alkalmas munkagépet és taÉozékait.

oÉprípus:BucHERB803BKD8 FoRGALMIRENDSáM:sGA-500

A Bérbeadó a fenti feladat szerződés szerinti, szakszerű teljesítését elvállalja'

2. A BérbeadÓ kijelenti, hogy a jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges

engedélyekkel, eszközökkel, és szaktudással hiánytalanul rendelkezik'

3. A jelen bérleti szerződést a szeződő Felek 4 havi határozott időtartamra 2020' DECEMBER 01. naptól

2021' MÁRclUs 31' napig kötik' A fenti határozott időtartam leteltével a bérleti szerződés ismét

megköthető'

4' A Bérbeadót a szerződés szerinti feladatok hiánytalan és kiÍogástalan teljesítéséért összesen nettó

2 000 o00,- rt + ÁrR bérleti díj illeti meg 4 havi egyenlő részletben. A BérbeadÓ az 1. pont szerinti

feladat szerződésszerű teljesítésének igazolását követően, havonta a bruttÓ vállalkozási díj egyhavi

részletére jogosult. A Bérlő köteles a bruttÓ vállalkozási díj esedékes egyhavi részletét a Íeladat

teljesítésigazolása alapján szabályosan kiállított számla beérkezését követően 30 napos határidővel

megÍizetni a Bérbeadó javára történő banki átutalással.

5. A BérbeadÓ az elvállalt 1. pont szerinti bérbeadási feladatot a Bérlő iránymutatásai és érdekei szerint

köteles teljesíteni. A BérbeadÓ a feladat te|jesítésének részleteit saját maga határozza meg, de a Bérlő

igénye esetén, előre egyeztetett időpontokban, köteles az időarányos teljesítés menetéről és annak

körülményeiről a Bérlőt tájékoztatni, illetve a további részfeladatokról és azok Ütemezéséről a

Megrendelővel egyeztetni. Az 1. pont szerinti feladatok teljesítésének ellenőzésére és teljesítésigazolás

kiállítására - a szerződós időtartama alatt _ Leidinger lstván polgármester jogosult.

6' A Bérlő saját költségén gondoskodik a rendeltetésszerű használat során felmerÜlő javÍtási-karbantartási

feladatok elvégzéséről, beleértve a forgÓ-kopó alkatrészek szükség szerint cseréjét.



7. A Bérbeadó önálló munkavégzéssel teljesíti az elvállalt bérbeadási feladatot, de köteles felhívni a Bérlő
Íigyelmét az egyes részfeladatok esetleges célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére. A Íeladat
teljesítéséhez szükséges tájékozÓdás a Bérbeadó kötelessége, ezért az ennek elmaradásábÓl eredő
károkért a Bérbeadi viseli a Íelelősséget.

8' A BérbeadÓ tevékenysége során az általában elvárható gondossággal köteles eljárni, maradéktalanul
betartva a vonatkozÓ munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.

9. A Bérlő jogosult a szeződést bármikor _ 1 havi felmondási idővel - felmondani, de köteles helytállni a
Bérbeadó által idŐarányosan már teljesített feladatokért.

10' A BérbeadÓ törvényes képviselőjeként felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képvise1
gazdasági szervezet a nemzeti vagyonról sziló2011. évi CXCVI. törvény 3.s (i) bekezdés 1' pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül.

11. A Bérbeadó jelen szeződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a szeződés teljesítése során
tudomására jutott adatokat, informáciÓkat nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személy
tudomására'

12. Amennyiben a BérbeadÓ jelen szeződésben foglalt feladatainak teljesítését 2020' DECEMBER o,1.
naptól kezdődően neki Íelriható okból nem kezdi meg, akkor jelen szer2ődés nem jön létre.

13. Amennyiben a BérbeadÓ jelen szeződésben foglalt Íeladatát nem, vagy késedelmesen teljesíti, akkor a
Bérlő jogosult a szeződés azonnali hatállyal történő felmondására.

14' A jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre
vtlnatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szezŐdő Felek a jelen szeződést elolvasták, megértették és mint ügyleti akaratukkal kifejezetten mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag Írták alá'

Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült.

PoMÁZ, 2020. NoVEMBER 30.
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Leidinger Nagy Gyula ügyvezető
BérbeadóMegrendelő

Pénzügyiltg ellenpgyzem

" .2020 Nov 3 0.í?dutüc.{


