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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. az 1. sz. melléklet szerinti, november 11-én 
kelt kérelmében kezdeményezte a tárgyévben nyújtott 3 MFt-os tagi kölcsönünk elengedését, 
vagy annak visszafizetési határidejének egy évvel, 2012. december 31-ig történő 
meghosszabbítását. Az eltelt időszakban tájékoztattuk a Kft. ügyvezetését, hogy hasonlóan a 
korábbi évi hasonló tárgyú kérelmükhöz nem áll módunkban teljesíteni a kérésüket arra való 
tekintettel, hogy az tárgyévi költségvetésünk hiányát 3 MFt-tal megemelné. Emlékeztetem a 
T. Képviselő-testületet, hogy arra való tekintettel nem kellett a tárgyév januárjában folyósított 
tagi kölcsön mögé fedezetet rendelnünk, hogy annak megtérülésére még tárgyéven belül sor 
kerül.  
Levelünkben egyúttal jeleztük, hogy az az előző évben már bejáratott mód, miszerint a Kft. 
december végi visszafizetését követően január első napjaiban ismételt folyósításra kerülhet 
sor 2012. decemberi lejárattal.  
 
E levelünkre válaszul érkezett a közöltek tudomásulvételét alátámasztó 2. sz. melléklet 
szerinti levél, mely alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben, ha a 
Kft. 2011. december 31-ig visszafizetési kötelezettségének eleget tesz, úgy 2012. január 3-i 
dátummal a képviselő-testület biztosítson 3 MFt ismételt tagi kölcsönt 2012. december 30-i 
végső lejárattal a Kft. részére.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a 3 MFt tagi kölcsön 
Komló-Habilitas Kft. részére történő ismételt biztosításáról 2012. január 3-től 2012. december 
30-i futamidővel.  
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére nyújtandó 3 MFt tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület 3.000.000,-Ft tagi kölcsönt biztosít Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási időpontját: 2012. január 3-ban, a visszafizetési 
határidejét 2012. december 28-ban állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a 
jelenleg önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását maradéktalanul 2011. 
december 31-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e 
határnapig jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felkéri a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2012. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2011. december 7. 
           Polics József 
           polgármester 
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