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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével folytatott egyeztetés 
eredményeként Wágner László, 2015. október 16-án kelt, melléklet szerinti levelében 2016. 
évre ismételt 3 M Ft-os tagi kölcsön nyújtását kérelmezte a társaság részére. Az ügyvezető 
úgy nyilatkozott, hogy a tárgyévben nyújtott 3 M Ft-os tagi kölcsönt 2015. december 29. 
napjáig visszafizetik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg, és ha a Kft. 2015. december 29-ig visszafizetési 
kötelezettségének eleget tesz, a korábbi éveknek megfelelően – 2016. január 5-i folyósítással 
és 2016. december 29-i végső lejárattal – ismételten nyújtson 3 M Ft tagi kölcsönt a kft-nek. 
 
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 és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó 3 M Ft tagi kölcsönről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít a Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási időpontját: 2016. január 5-ben, a visszafizetés 
határidejét 2016. december 29-ében állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását maradéktalanul 2015. december 
29-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá 
kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2016. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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