
Kölcsönszerződés

amely létrejött
egyrészről Gárdony Város Önkormányzat, képviselője Tóth István polgármester (címe:
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.), mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről
Gárdonyi Református Egyházközség, képviselője Karl Melinda lelkész (címe: 2483
Gárdony, Bóné Kálmán u. 8., adószám: 19822169-1-07), mint adós (a továbbiakban: Adós)

Kölcsönadó és Adós (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:

1. A Gárdonyi Református Egyházközség a TOP-7.1.1-16-H-050-5 kódszámú „Tudás,
alkotás, képességfejlesztés, sport, élmény, környezet – a jövőd helyben van” című pályázati
felhívásra benyújtott „Hív minket most egy tiszta szó” címmel az Adventi időszakban
tartandó minőségi egyházi rendezvényre pályázatot adott be.

2. A pályázati forrás rendelkezésre állásáig Gárdony Város Önkormányzat a …/2019. (IX.
18.) számú határozata alapján kölcsönt ad a 2019. évi költségvetése terhére.

3. A kölcsön összege 3.700.000.-Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint.

4. A kölcsön folyósítása jelen szerződés aláírása után a Gárdonyi Református Egyházközség
11736116-20021764 számú számlájára utalással történik.

5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően 5 munkanapon belül
köteles visszafizetni, de legkésőbb 2020. november 20-ig.

6. Adós a kölcsönt kizárólag Gárdony Város Önkormányzat …/2019. (XI. 27.) számú
határozatában foglalt célra használhatja fel.

7. Kölcsönadó jogosult a kölcsön felhasználását ellenőrizni, ennek során Adóstól az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni. Adós hozzájárul ahhoz, hogy a
Kölcsönadó betekintést nyerjen teljes körű pénzügyi elszámolásába.

8. Adós tudomásul veszi, hogy a cél meghiúsulása esetén, vagy a meghatározott céltól történő
felhasználás esetén a kölcsönt azonnal egy összegben köteles visszafizetni.

9. Jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
Szerződő Felek egymás között, rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek kikötik a Székesfehérvári Járási
Bíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
határkörét és illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
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10. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
értelmezték, és a Kölcsönszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírják.

Gárdony, 2019. év november hónap …. napján

………………………… …………………………
Adós Kölcsönadó

…………………………
Jogi ellenjegyző

…………………………
Pénzügyi ellenjegyző


