
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.20 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Farkas Szilárd polgármester, Somogyi András alpolgármester, Bagladi Géza, 

Gyergyák Zoltán és Mikóné Farkas Ildikó képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Kuprivecz József és Rózsás Imre képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Takács Tamás 

ÉKKÖV Kft. ügyvezető 

 

Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagja jelen 

van. Kuprivecz József és Rózsás Imre képviselő urak jelezték távolmaradásukat. A mai 

rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására azért kerül sor, mert az ÉKKÖV Kft. 

ügyvezető igazgatója jelezte, hogy tagi kölcsönre lenne szüksége. Ez lenne az egyetlen 

napirendi pontunk. Kérem, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.   

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

 (A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Átadnám a szót Takács Tamás ügyvezető úrnak. 

 

Takács Tamás: Az ÉKKÖV Kft. valójában folyamatosan próbál árbevételt szerezni és 

megfelelni a közfeladatoknak. Jelen pillanatban 12.000.000.- Ft került kiszámlázásra. Ez az 

összeg a jövő héten legkésőbb az ígéretek alapján befolyik. A bérfizetés és a járulékfizetési 

határidők miatt átmenetileg 4.000.000.- Ft kölcsönre lenne szükségünk. Ha nem utaljuk a 

járulékokat határidőben, akkor a NAV felbontja velünk az Áfa részletfizetési megállapodást 

és körülbelül 6.000.000.- Ft Áfa kifizetés válik azonnal esedékessé. Ezért szeretnénk ezt a 

4.000.000.- Ft tagi kölcsönt kérni. A bejövő összegből azonnal visszautaljuk a teljes összeget 

az Önkormányzat számlájára.  

 

Farkas Szilárd: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Mi lesz a visszafizetés határideje? 

 

Takács Tamás: 2015. december 31. napja.  
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Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ÉKKÖV Kft. 2015. december 31-i 

visszafizetéssel 4.000.000.- Ft tagi kölcsönt kapjon az Önkormányzattól, kézfelemeléssel 

jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 

199/2015. (XII.10.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.000.000.- Ft tagi kölcsönt 

nyújt a 100 %-os tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. részére a gazdasági társaság 

tartozásának rendezése céljából. 

 

A tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2015. december 31. napja. A kamat 

mértéke 5 %. A tagi kölcsön fedezetét a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben 

szereplő környezetvédelmi alap terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. 

 

Határidő: kölcsönszerződés aláírására: 2015. december 11. 

     visszafizetésre: 2015. december. 31. 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

         felkérésre: Takács Tamás ÉKKÖV Kft. ügyvezető 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

           Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Farkas Szilárd: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 17.25 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

       

 

            Farkas Szilárd                                                                          Dr. Keresztesi Tímea 

             polgármester                                                                                         jegyző 
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