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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én, 7.30 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Olajos István
Sallai András
Szentirmay Tamás

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Kis Nándorné
Tornyi Gyula
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda Kft. ügyvezetője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 5 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Madari Andor és Olajos István képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Újabb tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Újabb tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Kft. részére
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által megítélt
Laki-Gazda pályázat megvalósítása folyamatban van. A pályázat 100%-os támogatottságú,
azonban utófinanszírozással folyósítják a megítélt közel 58 millió forint összeget. A
beszerzések ÁFA tartalmát szintén ki kell fizetni, melyet később a Laki-Gazda Kft. vissza tud
igényelni. A pályázati elszámolás feltétele, hogy az ÁFA rész is már ki legyen fizetve.
Tornyi Gyula, Laki-Gazda Kft. ügyvezetője: az OHÜ pályázati elszámolása napról-napra
változik, az utolsó napokban is, ennek köszönhető, hogy az ÁFA részt is előre ki kell fizetni a
beszerzések után.
Sallai András képviselő: az előterjesztésben szereplő tagi kölcsön jelentős összegű, amely
komolyan érinti az Önkormányzatot. Javasolja megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy a LakiGazda Kft. szigorú fegyelemmel igénybe vegyen-e likvid hitelt.
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Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2014. (IV.29.) határozata
Újabb tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Kft-nek 3 800 000 Ft azonnali tagi
kölcsönön túl 14 877 780 Ft összegű kölcsönt ad az OHU-IFPR-2013-001 számú
iparfejlesztési pályázat egyes költségeinek kifizetéséhez, melyet a Laki-Gazda
Nonprofit Kft. 2014. augusztus 31-éig vagy az OHÜ általi kifizetés esetén azonnal
visszafizet Lakitelek Önkormányzatának.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert a tagi kölcsön
szerződés módosításának, valamint egységes szerkezetének aláírására.
.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnali
Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 5200001811100018, képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint
jogi személy, mint tulajdonos, mint kölcsönadó – továbbiakban: Kölcsönadó –
másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített
név: Laki-Gazda Kft. (cégjegyzékszám: Cg: 03-09-116366, adószám: 14373615-2-3,
bankszámlaszám: 52000018-11022970, képv. eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető) 6065
Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti gazdasági társaság, mint kölcsönvevő – továbbiakban:
Kölcsönvevő –
között, alulírott helyen időben, az alábbi feltételek szerint.

1.

Szerződést kötő felek 2014. április 28. napján szerződést kötöttek az OHU-IFPR-2013001 számú iparfejlesztési pályázat egyes költségeinek kifizetése érdekében
mindösszesen 3.800.000.-, azaz Hárommillió-nyolcszázezer forint összeg
megfizetésére. A Képviselő-testület 89/2014. (IV.28.) határozatával hozzájárult ezen
összeg folyósításához Kölcsönvevő részére. A döntés meghozatalát követően az
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (Vámosi Oszkár ügyvezető
úr) tájékoztatta Kölcsönvevőt, hogy csak akkor áll módjában teljesíteni a kifizetést, ha
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a partner bemutatta előzetesen az összes, a támogatáson kívül eső kifizetési
kötelezettségének teljesítését, így az ÁFA megfizetését is.
2.

Szerződést kötő felek az 1. pontban foglaltakra tekintettel módosítják, kiegészítik a
szerződést az alábbiak szerint:
A tagi kölcsön szerződés 3. pontja módosul: Kölcsönadó mindösszesen
3.800.000.-, azaz Hárommillió-nyolcszázezer forint összegű tagi kölcsönt ad
Kölcsönvevő részére akként, hogy az összeg átadására a tagi kölcsön szerződés
aláírását követően, azaz 2014. április 28.napján került sor, valamint további
14.877.780 Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázhetvenhétezer-hétszáznyolcan forint
összegű tagi kölcsönt ad Kölcsönvevő részére – mely négy ÁFA összegből, 3.939.300
Ft, azaz Hárommillió-kilencszázharminckilencezer-háromszáz forint, 3.774.600 Ft,
azaz Hárommillió-hétszázhetvennégyezer-hatszáz forint, 686.880 Ft, azaz
Hatszáznyolcvanhatezer-nyolcszáznyolcvan forint, 6.426.000 Ft, azaz Hatmilliónégyszázhuszonhatezer forint, valamint 51.000 Ft, azaz Ötvenegyezer forint banki
jutalékból tevődik össze – akként, hogy az összeg átadására a tagi kölcsön szerződés
módosításának aláírását követően kerül sor.
Kölcsönvevő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.800.000 Ft, azaz
Hárommillió-nyolcszázezer forint kölcsönösszeget, melynek átutalására 2014. április
28. napján került sor, valamint a 14.877.780 Ft, azaz Tizennégymilliónyolcszázhetvenhétezer-hétszáznyolcan forint összeget – melynek átutalására a tagi
kölcsön szerződés módosításának aláírását követően kerül sor – csak a fenti 2.
pontban meghatározott beszerzésre fordítja.

3.

A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: A Kölcsönadó jelen szerződés
aláírásával Kölcsönvevő részére a 3. pontban megjelölt kölcsön összegét kettő
összegben folyósítja.

4.

A szerződés 8. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A jelen
tagi kölcsönszerződés, valamint annak módosítása a szerződő felek, illetve képviselőik
részéről történő aláírásával lép hatályba. A szerződés aláírásra Lakitelek
Önkormányzata Képviselő-testületének a kölcsönszerződés tárgyában meghozott
döntését követően kerül sor.

Egyebekben a tagi kölcsön szerződés többi pontjai változatlan tartalommal maradnak.

Lakitelek, 2014. április 29.

……………………………………………………… ……………………………………………….
Kölcsönvevő
Kölcsönadó

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
- a 2014. április 29. napján elfogadott módosítással egységes szerkezetben amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 5200001811100018, képv. eljárva: Felföldi Zoltán polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint
jogi személy, mint tulajdonos, mint kölcsönadó – továbbiakban: Kölcsönadó –
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másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített
név: Laki-Gazda Kft. (cégjegyzékszám: Cg: 03-09-116366, adószám: 14373615-2-3,
bankszámlaszám: 52000018-11022970, képv. eljárva: Tornyi Gyula ügyvezető) 6065
Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti gazdasági társaság, mint kölcsönvevő – továbbiakban:
Kölcsönvevő –
között, alulírott helyen időben, az alábbi feltételek szerint.
1.

Előzmények, megalapozások

A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonnal rendelkezik a
gazdasági társaságban.
A tagi kölcsön adása és a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének feltételeit
jelen szerződésben szabályozzák a szerződő felek.
2.

A tagi kölcsön biztosításának célja

Kölcsönvevő nem rendelkezik megfelelő szabad forgóeszközzel. A tagi kölcsönre a pénzügyi
finanszírozás problémáinak megoldása érdekében van szükség.
Kölcsönvevőnek az OHU-IFPR-2013-001 számú iparfejlesztési pályázat egyes költségeinek
kifizetése érdekében van szüksége a tagi hitelre.
3.

A tagi kölcsön összege

Kölcsönadó mindösszesen 3.800.000.-, azaz Hárommillió-nyolcszázezer forint összegű
tagi kölcsönt ad Kölcsönvevő részére akként, hogy az összeg átadására a tagi kölcsön
szerződés aláírását követően, azaz 2014. április 28.napján került sor, valamint további
14.877.780 Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázhetvenhétezer-hétszáznyolcan forint
összegű tagi kölcsönt ad Kölcsönvevő részére – mely négy ÁFA összegből, 3.939.300
Ft, azaz Hárommillió-kilencszázharminckilencezer-háromszáz forint, 3.774.600 Ft, azaz
Hárommillió-hétszázhetvennégyezer-hatszáz
forint,
686.880
Ft,
azaz
Hatszáznyolcvanhatezer-nyolcszáznyolcvan forint, 6.426.000 Ft, azaz Hatmilliónégyszázhuszonhatezer forint, valamint 51.000 Ft, azaz Ötvenegyezer forint banki
jutalékból tevődik össze – akként, hogy az összeg átadására a tagi kölcsön szerződés
módosításának aláírását követően kerül sor.
Kölcsönvevő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.800.000 Ft, azaz
Hárommillió-nyolcszázezer forint kölcsönösszeget, melynek átutalására 2014. április 28.
napján
került
sor,
valamint
a
14.877.780
Ft,
azaz
Tizennégymilliónyolcszázhetvenhétezer-hétszáznyolcan forint összeget – melynek átutalására a tagi
kölcsön szerződés módosításának aláírását követően kerül sor – csak a fenti 2. pontban
meghatározott beszerzésre fordítja.

4.

A kölcsön felvétele

A Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával Kölcsönvevő részére a 3. pontban megjelölt
kölcsön összegét kettő összegben folyósítja.
5.

A kölcsön kamata

A jelen szerződés alapján a folyósított kölcsön összege után a Kölcsönvevő a futamidőre a
2014. április 28. napján érvényes jegybanki alapkamatot fizeti meg, akként, hogy azt a
tőkeösszeggel együtt a kölcsönösszeg visszafizetésének napján fizeti meg.
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6.

A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése

A jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt, a tőkeösszeget és a kamatot Kölcsönvevő
köteles visszafizetni az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség általi kifizetés esetén
azonnal, de legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig, akként, hogy előtörlesztésre jogosult.
Késedelmes fizetés esetén a Kölcsönvevő köteles a visszafizetendő kölcsön és kamaton felül
késedelmi kamatot is megfizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak
megfelelő.
A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes visszafizetéséig nem tanúsít
olyan magatartást, - így különösen vagyonát bármely ügylettel nem csökkenti oly mértékben, hogy az a jelen kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését veszélyeztesse.
7.

Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása

A szerződés megkötésével járó, a tárgyi eszköz tulajdonszerzésével, illetve az egyéb
esetlegesen felmerülő költségeket a Kölcsönvevő viseli.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a hatályos adó- és illetékjogszabályokat, a
pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismerik.
Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket azok felmerülésétől számított 8
napon belül peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem
vezet eredményre, úgy jelen szerződés aláírásával Szerződő Felek kikötik a Kecskeméti
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon érvényes
és hatályos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó
általános szabályai és a kölcsönszerződésre vonatkozó előírásai az irányadóak.
8.

A tagi kölcsönszerződés hatályba lépése, érvényessége

A jelen tagi kölcsönszerződés, valamint annak módosítása a szerződő felek, illetve
képviselőik részéről történő aláírásával lép hatályba. A szerződés aláírásra Lakitelek
Önkormányzata Képviselő-testületének a kölcsönszerződés tárgyában meghozott
döntését követően kerül sor.
Szerződő felek illetve képviselőik a jelen kettő oldalon készült szerződést, a jelen szerződést
átolvasás, értelmezés és megértést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6
eredeti példányban aláírták. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésnek
csak eredeti példányai érvényesek és hatályosak. Jelen szerződésből három példány
Kölcsönadónál, három példány Kölcsönvevőnél kerül megőrzésre.
Lakitelek, 2014. április 28.

……………………………………………………… ……………………………………………….
Kölcsönvevő
Kölcsönadó
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Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést
berekesztette és zárt ülést rendelt el.

kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Madari Andor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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