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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet a mellékelt tagi kölcsön iránti kérelmet 
nyújtotta be, amelynek alapján az 1.200.000,- Ft összegű, éven belüli lejáratú tagi kölcsön 
kamatmentesen történő folyósításával egyetértek és javaslom annak jóváhagyását. 
Tekintettel arra, hogy a visszafizetésre még tárgyévben sor kerül, így az a költségvetésünk 
hiányát nem befolyásolja. Fedezetként az önkormányzat egyéb dologi előirányzatát javaslom 
meghatározni azzal, hogy a törlesztésekkel párhuzamosan az előirányzat visszapótlásáról 
gondoskodni kell. 
Javaslom egyúttal a végső visszafizetési határidő a kérelemben szereplőtől eltérő, 2022. 
december 28-i időpontban történő meghatározását. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével a tagi kölcsön 
jóváhagyásáról. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó 
Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsönéről szóló előterjesztést és meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

1. A Képviselő-testület 1.200.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komlói 
Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) részére. 

 
2. A kölcsön folyósítására a szövetkezet bankszámlájára történő átutalással, a tagi 
 kölcsön szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül sor. 
 
3. A Képviselő-testület a kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint hagyja 
 jóvá: 
 2022. szeptember 30-ig 300.000,- Ft 
 2022. október 31-ig  300.000,- Ft 
 2022. november 30-ig 300.000,- Ft 
 2022. december 28-ig  300.000,- Ft 
 
4. A Képviselő-testület a tagi kölcsön fedezeteként az önkormányzat egyéb dologi 
 előirányzatát jelöli meg azzal, hogy a visszafizetett összegeket ezen előirányzat 
 visszapótlására kell fordítani. 
 
Határid ő: azonnal, illetve határozat szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2022. augusztus 22. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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