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Tisztelt Képviselő-testület!
A Komló-Habilitas Kft. ügyvezető igazgatója az 1. sz. melléklet szerinti kérelemmel fordult
az önkormányzathoz. Ebben kéri a 2021-ben folyósított tagi kölcsön elengedését, illetve ha
erre nincs mód, akkor a jelenlegivel egyező összegű 3.000.000,- Ft-os tagi kölcsön ismételt,
2022. évi folyósítását.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra sem javaslom a tagi kölcsön elengedését,
ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan javaslom a 3.000.000,-Ft tagi kölcsön ismételt,
2022. évi folyósítását.
Továbbra is javaslom a szerződéskötés és a folyósítás feltételeként meghatározni azt, hogy a
Kft. a jelenleg fennálló tagi kölcsön tartozását szerződésben szereplő határidőre visszafizeti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg és a határozat
elfogadásával hagyja jóvá a Kft. 2022. évi tagi kölcsönét.
Határozati
j a v a s l a t:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit
Közhasznú Kft. 2022. évi tagi kölcsönéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére 3.000.000,Ft kamatmentes tagi kölcsönt hagy jóvá. A folyósítás időpontját 2022. január 7.
napjában, míg a visszafizetés végső határidejét 2022. december 27. napjában állapítja
meg.

2.

A tagi kölcsön folyósításának feltétele, hogy a jelenleg az önkormányzat felé fennálló
tagi kölcsön tartozás a szerződésben szereplő határidőig maradéktalanul
visszafizetésre kerüljön azzal, hogy a határidőig ténylegesen jóvá kell íródnia
önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

2022. január 7.
Polics József polgármester

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet
összeállítása során az előirányzatokat szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2022. február 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. november 17.

Polics József
polgármester
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