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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlése 14/2015. (06.30.) sz. határozatában felhatalmazást adott a szervezet 

vezetőjének Polgár Város Önkormányzatával 2012. évben létrejött kölcsönszerződések módosítása 

tekintetében, melyről szóló megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.    

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlése által - a 2015. évi üzleti tervéhez kapcsolódóan, a tervezett veszteség 

csökkentése érdekében - Intézkedési Terv került elfogadásra, mely érintette a tagi kölcsönök visszafizetésének 

ütemezését is. A közgyűlés határozata értelmében a Polgár részére 2015. évben visszafizetendő működési célú 

tagi kölcsön összege 7.874 e Ft. A fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés 2015. évre ütemezett törlesztő 

részleteinek visszafizetésére egy évvel később kerül sor.  

 

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében bevételi forrásként betervezett, működési célú tagi 

kölcsön visszafizetés előirányzatát a fentiekben ismertetett döntés következtében 8.000 e Ft-tal, a fejlesztési 

célú tagi kölcsön törlesztés címén tervezett bevételi előirányzatot 3.712 e Ft-tal szükséges csökkenteni.  

A bevételi előirányzatok változása miatt a kiadási előirányzat módosítása is szükséges, ennek érdekében 

javaslom, hogy a bevétel csökkenéssel azonos összegben - 11.712 e Ft-tal - a 2014.évről áthúzódó 

kötelezettségek teljesítésére szolgáló céltartalék összege kerüljön csökkentésre.  

 

A működési és fejlesztési célú tagi kölcsön szerződések módosítására irányuló tervezetek az előterjesztés 

mellékletét képezik.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. július 22. 

 

Tisztelettel:  

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…/2015. (VII.30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön 

szerződéseinek módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata között létrejött 

működési célú tagi kölcsön szerződés módosítást a mellékletben foglaltak szerinti elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata között létrejött 

fejlesztési célú tagi kölcsön szerződés módosítást a mellékletben foglaltak szerinti elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt szerződés módosítások 

aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előirányzatait az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Bevételi előirányzat: 

- Működési célú támogatás, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről   - 8.000 e Ft 

- Fejlesztési célú támogatás, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről   - 3.712 e Ft 

Kiadási előirányzat: 

- Céltartalék a 2014. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére           -11.712 e Ft. 

 

 

5. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron következő 

költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  

 

Határidő: a határozati javaslat 3. pontja tekintetében 2015. augusztus 10.,  

az 5. pontja vonatkozásában értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Ikt:…………………../2015.     Tárgy: Tagi kölcsön szerződések módosítása 

 

Polgár Város Önkormányzata 

Tóth József 

Polgármester Úr részére 

 

4090 Polgár 

Barankovics tér 5. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Polgár Város Önkormányzata és a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. között 2012. május 4-én létrejött tagi kölcsön 

szerződés, valamint 2012. május 21-én létrejött tagi kölcsön szerződés módosítása tárgyában fordulok Önhöz, 

melyre a Közgyűlés 14/2015 (06.30.) Kgy. határozata hatalmazott fel.  

 

A Közgyűlés 28/2014. (09.09.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta a Zrt. Fejlesztési Tervét. A  TÁMOP 

6.2.4. B-12/2-2014-0001 „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése” pályázati 

konstrukció keretében kb. 43-47 millió Ft. meglévő kiadások finanszírozásául szolgál. Ebből eredően 

működési bevételeik felszabadulnak, melyeket fejlesztési célokra, működésünk stabilitásának 

megteremtésére, elmaradt karbantartási feladatokra tudunk fordítani. A Tervben többek között az is szerepelt, 

hogy 2015-ben Polgár Város Önkormányzata és Tiszadob Önkormányzata felé teljesítjük a működési 

veszteség megelőlegezéséül szolgáló tagi kölcsön visszafizetését teljes összegben (Polgár 17.387.169 Ft., 

Tiszadob 859.789 Ft).  

 

A fejlesztési célú tagi kölcsönök vonatkozásában a 2014. évi törlesztő részleteket 2015. február 2-áig tudtuk 

megfizetni, tekintettel likviditási nehézségeinkre.  

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Tervét a Közgyűlés 10/2015 (05.20.) Kgy. számú határozatával 

fogadta el. A Terv 27.875.000 Ft veszteséget prognosztizált. A határozatban többek között arról döntött a 

Közgyűlés, hogy a vezérigazgató 2015.06.30-ig terjesszen a Közgyűlés elé Intézkedési Tervet arra 

vonatkozóan, hogy a 2015. évi Üzleti Tervben megállapított működési veszteséget miképpen tudja mérsékelni, 

továbbá a Fejlesztési Terv megvalósítását felfüggesztette ezen időpontig. 

 

Az Intézkedési Tervet a Közgyűlés 14/2015 (06.30.) Kgy. határozatával fogadta el. A 2015. évi veszteség 

módosított terv adata 6.489 e Ft lett. A módosítások érintették a tagi kölcsönök visszafizetésének ütemezését 

is. A Közgyűlés úgy döntött, hogy a működési tagi kölcsönök teljes összegű visszafizetése helyett 2015. dec. 

31-ig Polgár számára 7.874 e Ft-ot, Tiszadob számára 372 e Ft-ot törleszt, a további összegek (Polgár 

9.513.169 Ft, Tiszadob 487.789 Ft) előtörlesztéséről 2015. december 31-ig dönt, a Zrt. 2015. évi Üzleti Terv 

teljesítésének ismeretében. 

A Közgyűlés a fejlesztési célú tagi kölcsönök törlesztő részleteit egy évvel elhalasztaná.  

Levelemhez mellékelten csatolom a szerződésmódosítás tervezeteket, kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy 

a Képviselő Testület elé terjessze azt jóváhagyásra.  

  

Kelt: Polgár, 2015. július 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tisztelettel: 

Kiss Ilona 

vezérigazgató  

mailto:kiss.ilona@petegisz.hu
http://www.petegisz.hu/


 

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amelyet kö tö ttek egyre szrö l  

Polgár Város Önkormányzata (sze khelye: 4900 Pölga r, Barankövics te r 5. sza m, KSH sza ma: 15728599-8411-
321-09, tö rzssza ma: 728593) - ke pviseli Tö th Jö zsef pölga rmester -, mint hitelezö , a töva bbiakban: Hitelező, 

 

másrészről a 

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. (székhelye: 4090 Pölgár, Hősök útja 1., Cg. 
09-10-000449, adószáma: 14818257-2-09, pénzförgalmi jelzőszáma: 61200216-11052221) - képviseli Kiss 
Ilöna Andrea vezérigazgató -, mint adós, a tövábbiakban: Adós, 

 

az egyma ssal 2012. ma jus 4. napja n le trejö tt, fejlesztési célra nyu jtött tagi kö lcsö nszerzö de s mö dösí ta sa 
ta rgya ban, alulí rött napön e s helyen, az ala bbi felte telek mellett: 

 

1. Felek egyezö en, te nyke nt rö gzí tik, högy Adós a fenti idö pöntban kö tö tt kö lcsö nszerzö de sben rö gzí tett, 
18.561.000.-Ft ö sszegu , a Hitelező re sze rö l 2011. szeptember hö napban fejlesztési céllal a tadött tagi 
kö lcsö n visszafizete se re vönatközö  kö telezettse ge nek - a ta rsasa g pe nzu gyi, gazdasa gi teljesí tö ke pesse ge, 
e s a hözött kö zgyu le si hata rözatök szerint - re szben eleget tett. A kö lcsö nszerzö de s 2.c) pöntja ban 
rö gzí tett u temeze st azönban nem tudta tartani. A jelen szerzö de s mö dösí ta s idö pöntja ig Adós a 
kö lcsö nszerzö de s alapja n a kö vetkezö  teljesí te seket eszkö zö lte: 

 

1. re szlet a tutala sa:              2014. 08. 05 -e n       1.857.000.-Ft ö sszegben, 

2. re szlet a tutala sa:              2015. 02. 02 -a n       1.856.000.-Ft ö sszegben. 

 

2. Hitelező az 1. pöntban kö ru lí rt, Adós re sze rö l teljesí tett fizete seket a jelen szerzö de s mö dösí ta s ala í ra sa val 
elismeri e s nyugta zza. Kijelenti töva bba , högy a teljesí te s ke sedelme bö l eredö en az Adóssal szemben 
ige nyt sem möst, sem a jö vö ben nem ta maszt, azzal ö sszefu gge sben semminemu  kö vetele st nem 
e rve nyesí t, illetö leg ilyenrö l ve glegesen lemönd. 

 

3. Felek kö lcsö nö sen mega llapödnak abban, högy az Adós jelen szerzö de smö dösí ta s ala í ra sa nak  
idö pöntja ban 14.848.000.-Ft (tizenne gymilliö -nyölcsza znegyvennyölcezer) ö sszegben fenna llö  tagi 
kö lcsö n tartöza sa t a tu temezik, azaz a kö lcsö nszerzö de s 2. c)pöntja t mö dösí tja k. Felek jelen 
mega llapöda sa e rtelme ben Adós az ala bbiak szerint jögösult, egyben kö teles kamatmentes re szletekben 
a fenna llö  tartöza sa t visszafizetni: 

 3. re szlet:    2016. ju nius 30.                1.856.000.-Ft 

  4.re szlet:    2016. december 31.         1.856.000.-Ft 

  5.re szlet:    2017. ju nius 30.                1.856.000.-Ft 

  6.re szlet:    2017. december 31.         1.856.000.-Ft 

  7.re szlet:    2018. ju nius 30.                1.856.000.-Ft 

  8.re szlet:    2018. december 31.         1.856.000.-Ft 

  9.re szlet:    2019. ju nius 30.                1.856.000.-Ft 

10.re szlet:    2019. december 31.        1.856.000.-Ft. 

4. Felek mega llapödnak abban, högy a kö lcsö nszerzö de s 2. b) illetö leg c) pöntja ban rö gzí tett kö lcsö n leja rati 
idö pöntöt a jelen szerzö de smö dösí ta s 2. pöntja ban föglaltakra figyelemmel kö lcsö nö sen 2019. december 
31. napja ra mö dösí tja k. 

 

5. Felek rö gzí tik, högy a tagi kö lcsö n nyu jta sa ra kö tö tt szerzö de s jelen mö dösí ta ssal nem e rintett 
rendelkeze sei egyebekben va ltözatlanul e rve nyesek e s hata lyösak, s azt felek magukra ne zve kö telezö nek 
tekintik. 



 

6. Felek rö gzí tik, högy a jelen szerzö de s e rve nyesse ge hez a Hitelező re sze rö l Pölga r Va rös Ö nkörma nyzata 
Ke pviselö -testu lete nek jö va hagya sa szu kse ges. Felek mega llapödnak abban, högy a jö va hagya s e rdeke ben 
a szu kse ges elö terjeszte srö l a Hitelezö  ke pviselete ben elja rö  Pölga rmester göndösködik. 

 

A szerzö dö  felek jelen szerzö de s mö dösí ta st - felhatalmazött ke pviselö ik a ltal - mint u gyleti akaratukkal 
mindenben egyezö t, helybenhagyö lag í rta k ala . 

 
Polgár, 2015. július … 

 

 

 

 

…………........………….……………                                             ………………….................……...……. 

         Polgár Város Önkormányzata                                         PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.                

                                  képviseletében:                                                                       képviseletében:  

                       Tóth József polgármester                                                Kiss Ilona vezérigazgató 

                                                                 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A szerződést Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ......................................................................... számú 
határozatával  2015...................................-án jóváhagyta. 

 

 

 

  



TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amelyet kö tö ttek egyre szrö l  

Polgár Város Önkormányzata (sze khelye: 4900 Pölga r, Barankövics te r 5. sza m, KSH sza ma: 15728599-8411-
321-09, tö rzssza ma: 728593) - ke pviseli Tö th Jö zsef pölga rmester -, mint hitelezö , a töva bbiakban: Hitelező, 

 

másrészről a 

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. (székhelye: 4090 Pölgár, Hősök útja 1., Cg. 
09-10-000449, adószáma: 14818257-2-09, pénzförgalmi jelzőszáma: 61200216-11052221) - képviseli Kiss 
Ilöna Andrea vezérigazgató -, mint adós, a tövábbiakban: Adós, 

 

az egyma ssal 2012. ma jus 4. napja n le trejö tt, működési veszteség finanszírozására nyu jtött tagi kö lcsö nszerzö de s 
mö dösí ta sa ta rgya ban, alulí rött napön e s helyen, az ala bbi felte telek mellett: 

 

1. Szerződő felek kö lcsö nö sen mega llapödnak abban, högy az Adós fenti idö pöntban kö tö tt 
kö lcsö nszerzö de sben rö gzí tett, 17.387.169.-Ft ö sszegu  tagi hitel tartöza sa t - mely kö lcsö nt a Hitelező az 
Adós 2011. e vi működési veszteségének finanszírozása ce lja bö l nyu jtötta -, a ta rsasa g pe nzu gyi, gazdasa gi 
teljesí tö ke pesse ge re, valamint a 14/2015. (VI. 30. ) Kgy.sz. kö zgyu le si hata rözata ra figyelemmel 
a tu temezik.  

 

Felek a  fenti mega llapöda s alapja n a kö lcsö nszerzö de s 2. c) pöntja t akke nt mö dösí tja k, högy Adós a 
fenna llö  tartöza sa t az ala bbi u temeze sben jögösult, egyben kö teles kamatmentes re szletekben 
visszafizetni a Hitelezö  re sze re: 

 

  1. re szlet:    2015. december 31.              7. 874.000.-Ft 

  2. re szlet:    2018. ju nius 30.                       882.169.-Ft 

  3. re szlet:    2018. december 31.              1.233.000-Ft 

  4. re szlet:    2019. ju nius 30.                     1.233.000.-Ft 

  5. re szlet:    2019. december 31.              1.233.000-Ft 

  6. re szlet:    2020. ju nius 30.                     1.233.000.-Ft 

  7. re szlet:    2020. december 31.              1.233.000-Ft   

  8. re szlet:    2021. ju nius 30.                     1.233.000.-Ft 

  9. re szlet:    2021.. december 31.              1.233.000-Ft 

 

2. Felek kijelentik, högy az Adós mu kö de si, eredme nyesse gi mutatö ihöz ke pest a jö vö ben is vizsga lja k a 
kö lcsö n  elö tö rleszte se nek lehetö se ge t, e s annak, valamint a mega llapöda suknak megfelelö en szu kse ghez 
ke pest isme telten mö dösí tja k a kö lcsö nszerzö de st. 

 

3. Felek mega llapödnak abban, högy a jelen mö dösí ta s a kö lcsö nszerzö de s 2. b) illetö leg c) pöntja ban 
rö gzí tett kö lcsö n leja rati idö pöntöt nem e rinti. 

 

4. Felek rö gzí tik, högy a tagi kö lcsö n nyu jta sa ra kö tö tt szerzö de s jelen mö dösí ta ssal nem e rintett 
rendelkeze sei egyebekben va ltözatlanul e rve nyesek e s hata lyösak, s azt felek magukra ne zve töva bbra is 
kö telezö nek tekintik. 

 

5. Felek rö gzí tik, högy a jelen szerzö de s e rve nyesse ge hez a Hitelező re sze rö l Pölga r Va rös Ö nkörma nyzata 
Ke pviselö -testu lete nek jö va hagya sa szu kse ges. Felek mega llapödnak abban, högy a jö va hagya s e rdeke ben 
a szu kse ges elö terjeszte srö l a Hitelezö  ke pviselete ben elja rö  Pölga rmester göndösködik. 

 

A szerzö dö  felek jelen szerzö de s mö dösí ta st - felhatalmazött ke pviselö ik a ltal - mint u gyleti akaratukkal 



mindenben egyezö t, helybenhagyö lag í rta k ala . 

 
Polgár, 2015. július .. 

 

 

 

 

…………........………….……………                                             ………………….................……...……. 

         Polgár Város Önkormányzata                                         PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.                

                                  képviseletében:                                                                       képviseletében:  

                       Tóth József polgármester                                                Kiss Ilona vezérigazgató 

                                                                 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A szerződést Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ......................................................................... számú 
határozatával  2015...................................-án jóváhagyta. 

 

 

 

 


