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Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Zoltán a Békési Férfi Kézilabda Kit (a továbbiakban: Kü) ügyvezetője a mellékletben
csatolt levélben beszámolt a Kit likviditási helyzetéről.
A kérelmében jelezte. hogy a K biztonságos. folyamatos működéséhez, átmeneti jelleggel,
22.000.000,- Ft összegben tagi kölcsönre lenne szüksége. Előadja. hogy a Kft működését jelentős
mértékben a TAO pályázat keretén belül kapott támogatások jelentik, melynek várható
beérkezési ideje 2017.év december hónap Vége.

Békés Város Onkormányzata a Kfl alapítója. egyedüli tagja, a KQ folyamatos működésének
biztosítására tagi kölcsön biztosíthat.
A benyújtott dokumentumok alapján látható, hogy a kérés indokolt, és ennek megfelelően
javasoljuk, hogy a kért 22.000.000,- Ft összeget a Kfl tulajdonosa, az Onkormányzat biztosítsa a
Kfl részére.
A kölcsön visszatizetésének határideje 2018. január 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az elöterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
jvaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda
Kft. (5630 Békés. Jantyik u. 2 1-25. adószám: 12874990-2-04, képviseli: Polgár
Zoltán ügyvezető) folyamatos működésének biztosítása érdekében 22.000.000,- Ft
(azaz Huszonkettömillió forint) kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Kft. részére.
A tagi kölcsön fedezetét az Onkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017 (1.30.)
önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 1/6. működési tartalék sora biztosítja. A
tagi kölcsönt a Kft 2018. január 31. napjáig köteles a Kft. az alapító részére
visszafizetni.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására,
valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
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3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017
(1.30.) önkormányzati rendelet 1. pontban meghatározott módosítását terjessze
elő a Képviselő-testületnek.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. szeptember 14.

Íz »tábor
polganTiester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjüvző
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Békés Város Önkormányzata

______

5630 Békés, Petűfl u. 2.

Tisztelt Békési Önkormányzat, tisztelt Izsó Gábor Polgármester Úr!

A 100%-os önkormányzati tulajdonú Békési Férfi Kézilabda Kft. (székhely: 5630 Békés, Karaes T.
ti. 7. fsztJ2., adószám: 12874990-2-04, képviseli: Polgár Zoltán ügyvezető) nevében azzal a
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Kit. részére kölcsönt szíveskedjenek biztosítani.

A Kit folyamatos működéséhez, illetve tevékenységéhez stabil pénzügyi háttére van szükségünk,
melyet jelentös mértékben a TAO pályázat keretén belül kapott támogatások jelentik számunkra.
A támogatások várható beérkezési ideje 2017. év december hónap Vége. A folyamatos kiadások,
működési költségek nagrniénékben felemésztették tartalékjainkat. ezáltal a támogatások
beérkezéséig önkormányzati kölcsönt szeretnénk igényelni.
A kölcsön összege 22.000.000,- forint azaz huszonkettőmillió Forint. A Békési Férfi Kézilabda Kit.-
nek nem áll rendelkezésére jelenleg ez az összeg, azonban a fenntartható működéshez a Fenti összeg
elengedhetetlenül szükséges.

Jelen kölcsönt a 2017. év végéig felmerülő bér és járulékok költségeinek fedezetére legyenek
kedvesek biztosítani. mely összeget a Békési Férfi Kézilabda Kit. 2018. év elején teljes mértékben
visszatédti az Önkormányzat részére. A Kit. alkalmazottai után a TAO keretén belül havonta S
millió forint kerül kifizetésre. mely a munkabért és járulékait foglalja magába. Jelenleg a
pénzforgalmi bankszámlánkon 2 millió forint van. ig tehát nem áll rendelkezésünkre elegendő
összeg Fent nevezett kö’tségek finanszirozására.

Ezúton kémém szíves segítségüket és támogatásukat a kölcsön biztosítására.

Kelt: Békés. 2017. szeptembero7.
tekési Férfi Kézilabda JUt.

5630 Bákés,
-

— Karcs Teréz 7. Fsz, 2.
Tisztelettel:r Árnczám: 12874990-’n!

Polgár Zoltán
ugywezeto

Békési Férfi Kézilabda Kit.

Táruv: kérelem
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