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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. december 17-ei képviselő-testületi ülésen az önkormányzat által a korábbi 

években nyújtott kölcsönök visszafizetési határideje meghosszabbításra került (a 2021. 

december 31-i visszafizetési határidő 2022. december 31-ig lett módosítva): 

 

• A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017-ben kötött kölcsönszerződést 

Dombóvár Város Önkormányzatával 8 millió forint összegben, melynek 

visszafizetési határideje a 371/2019. (XII. 18.) Kt. határozattal, a 20/2020. (III. 27.) 

polgármesteri határozattal, majd a 85/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozattal 

2021. december 31-ig meghosszabbításra került. A Nonprofit Kft. a 2021. évben 

4.000.000,- Ft értékben gyártott térkövet önkormányzati felhasználásra, mellyel a 

tagi kölcsöntartozása csökkent. A fennmaradó 4.000.000,- Ft összegű tartozás 

határidejét a képviselő-testület a 321/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával 2022. 

december 31-ig meghosszabbította.  

 

• 2019-ben a Dombó-Land Kft. részére az önkormányzat 7.000.000,- Ft, majd 

4.350.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtott 2019. december 31-i visszafizetési határidővel, 

mely a 373/2019. (XII. 18.) Kt. határozattal, a 22/2020. (III. 27.) polgármesteri 

határozattal, végül a 84/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozattal 2021. december 

31-ig meghosszabbításra került. A Kft. a 2021. évben 1.350.000,- Ft-ot törlesztett, 

az így fennmaradó 10.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönének visszafizetési 

határidejét a képviselő-testület a 322/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával 2022. 

december 31-ig meghosszabbította. 

 

A Pénzügyi Iroda novemberben mindkét szervezet figyelmét felhívta a közelgő 

visszafizetési határidőre, valamint tájékoztatást kért a kölcsön visszafizetését illetően. A 

szervezetek arról tájékoztatták a Pénzügyi Irodát, hogy az idei évben a folyamatban lévő 

projektek és feladatok finanszírozhatóságának érdekében nem tudnak törlesztéssel élni. 

Kérték továbbá az önkormányzatot, hogy a tagi kölcsönük visszafizetési határidejét 

hosszabbítsa meg.  

 

A 2020-2021. években a pandémia miatt adódó nehézségek mellett üdvözlendő, hogy 

mindkét gazdasági társaság képes volt a működését úgy stabilizálni, hogy a 2021. évben 

tagi kölcsön visszafizetésére is sort tudott keríteni. Ismerve az önkormányzatnál 

folyamatban lévő projekteteket és azok finanszírozási nehézségeit, javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy az adósok kérését figyelembe véve a fennmaradó kölcsönök 

visszafizetési határidejét 2023. december 31-re módosítsa. 

 

  



3 
 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön lejáratának 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2017. december 19-én kötött kölcsönszerződés 

alapján folyósított 8.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönből fennmaradó 4.000.000,- Ft 

összegű tagi kölcsön lejáratának 2023. december 31-ig történő meghosszabbításához. A 

kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott kölcsönök lejáratának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombó-Land 

Térségfejlesztő Kft. részére folyósított 7.000.000,- Ft összegű és 4.350.000,- Ft összegű 

tagi kölcsönökből fennmaradó összesen 10.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön 

lejáratának 2023. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb 

feltételei változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződések 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 


