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MEGÁLLAPODÁS
Kezességvállalási (készfizető kezesség) díjról
amely létrejött egyrészről
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a továbbiakban: Kezes
székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
adószáma: 15735612-2-02
képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester
– a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt.
a továbbiakban: Kötelezett
székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
adószáma: 23071067-2-02
cégjegyzékszáma: 02-10-060367
képviseli: Baracsi László cégvezető
a továbbiakban: Tüke Busz Zrt.
Együttesen Szerződő felek között az alábbi feltételek szerint:
1.) A Felek rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 12. 14-i
Közgyűlésén megtárgyalta, és …./2017. (XII.14.) számú határozatában jóváhagyta,
hogy a Tüke Busz Zrt. 300.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelszerződést köt a
K&H Bank Zrt.-vel, továbbá a Közgyűlés a …./2017. (XII.14.) számú határozatában
jóváhagyta, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 300.000.000,- Ft erejéig
kezességet vállal a Tüke Busz Zrt.-t terhelő visszafizetési kötelezettség
biztosítékaként.
2.) A jelen megállapodás aláírásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 96. §-ában foglaltaknak megfelelve a Tüke Busz Zrt. kötelezettséget vállal
arra, hogy az Önkormányzat által a jelen megállapodásban megjelölt összeg erejéig
vállalandó készfizető kezesség ellenértékeként kezességvállalási díjat fizet.
3.) A kezességvállalási díj az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Az éves kezességvállalási díj Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének
2017. évi költségvetésről szóló 12/2017. (III. 10.) rendelete 5. § (6) bekezdése
szerint: „A kezességvállalás éves díja megegyezik a kezességgel biztosított összeg
és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett mindenkori alapráta százalékban
meghatározott értékének szorzatával.”. A kezességgel biztosított összeg
300.000.000,- Ft, a TVI által a kezességvállalás hatályba lépésekor közzétett
alapráta /2017.12.01-től/ 0,19%, azaz a kezességvállalás díja 2018.01.012018.12.31. közti időszakra 570.000,- Ft.

4.) A Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban meghatározott
mértékű kezességvállalási díj összegét, a Kezes 11731001-15478706 számú
pénzforgalmi bankszámlájára Kezes által kiállított számlán szereplő határidőig
átutalással megfizeti.
A Felek a jelen megállapodást annak átolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában,
jóváhagyólag írták alá.
Pécs,

______________________________
Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Páva Zsolt Polgármester

______________________________
Tüke Busz Zrt.

______________________________
pénzügyi ellenjegyzés

______________________________
jegyzői ellenjegyzés
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