
ELŐTERJESZTÉS 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 15-én tartandó ülésére 

 

Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított 

kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat polgármestere 11/2020. (IV. 02.) számú határozatával döntött 

arról, hogy a Gárdonyi Városi Sportklub (2484 Gárdony-Agárd, Parkerdő) részére bruttó 

50.027.312,- Ft összegű kölcsönt biztosít, a club által „TAO” pályázaton elnyert Katlan 

területén megvalósítandó öltöző épület építéséhez, mivel a pályázat utófinanszírozásos, ezért 

a kivitelező által kibocsátott számlák kiegyenlítése nem megoldott, likviditási problémákat 

okozott volna a club működésében. 

 

Mivel az elszámolás még tart, Balogh Balázs elnök azzal a kéréssel fordult 

Önkormányzatunkhoz, hogy a kölcsön visszafizetési határidejét 2022. február 28. napra 

módosítsuk. 

 

 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Városi Sportklub számára a 

Katlan területén megvalósítandó öltöző épület építéséhez a 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére 11/2020. (IV. 02.) számú polgármesteri határozatával biztosított 50.027.312,-

Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejét meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület az erről szóló, 2020. április 02.-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a 

következőre módosítja:   

„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles 

visszafizetni, legkésőbb 2022. február 28-ig.”  

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: szerződésmódosítás aláírására: azonnal  

Felelős:   Tóth István polgármester 

                        

Gárdony, 2021. december 13. 

 

 

Tóth István 

polgármester 
 
 

 

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező 

 

 



Kölcsönszerződés módosítás 

 

amely létrejött egyrészről 

Gárdony Város Önkormányzat, képviselője Tóth István polgármester (címe: 2483 

Gárdony, Szabadság út 20-22.), mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), 

 

másrészről 

Gárdonyi Városi Sportclub, képviselője Balogh Balázs elnök (Székhely: 2484 Gárdony, 

Parkerdő adószám: 18487301-1-07) 

mint adós (a továbbiakban: Adós) 

 

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

alábbi feltételekkel: 

 

1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Városi Sportklub számára a 

Katlan területén megvalósítandó öltöző épület építéséhez a 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére 11/2020. (IV. 02.) számú polgármesteri határozatával biztosított 50.027.312,-

Ft összegű kamatmentes kölcsönt. A pályázat elszámolása még folyamatban van, a forrás nem 

áll rendelkezésre az utófinanszírozás miatt, ezért szükséges a kölcsön visszafizetési 

határidejének módosítása. 

 

2. Az 1-es pont szerinti, 2020. április 02-án kelt kölcsönszerződés 5. pontja helyébe a 

következő lép: 

„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles 

visszafizetni, legkésőbb 2022. február 28-ig.” 

 

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.  

 

4. 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 

Járásbíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

határkörét és illetékességét. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.  

 

5. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, 

és a Kölcsönszerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Ezen szerződésmódosítást Gárdony Város Önkormányzat a …/2021. (XII. 15.) határozatával 

hagyta jóvá. 

 

Gárdony, 2021. december 16.                 

 

 ………………………… ………………………… 

 Adós Kölcsönadó 

 

  ………………………… 

  Jogi ellenjegyző 

 

  ………………………… 

  Pénzügyi ellenjegyző 


