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Mezőssy Tamás
Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezető igazgatója,
Mezőssy Tamás 2020. január 8. napján kelt levelében kérelemmel fordult Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A Kft. az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Fő profilja a bölcsődei, óvodai és
iskolai gyermekétkeztetés, emellett folyamatosan bővíti szolgáltatási területeit, melyek közül
egyre sikeresebb az ételfutárral történő kiszolgálás. Vállalja továbbá egyedi megrendelés
alapján egyéb rendezvények teljeskörű lebonyolítását, mely szolgáltatásból elért eredményei
kimagaslóak, egyre több megkeresés, megrendelés érkezik hozzá e téren. Utóbbi szolgáltatás
lebonyolításáért, színvonalas megszervezéséért egy személyben maga az ügyvezető igazgató a
felelős. Az e célra igénybe vett Citroën Berlingo típusú személygépjárművel - a megnövekedett
megrendelések következtében - a partnerek kiszolgálása egyre nehezebben megoldható,
indokolt lenne egy nagyobb gépjármű beszerzése, ugyanakkor a cég az ehhez szükséges
összeget saját erőből nem tudja biztosítani, ehhez kéri a tulajdonos önkormányzat anyagi
támogatását 8.500.000 Ft összegű tagi kölcsön biztosításával. A tagi kölcsönt a futamidő végén
egy összegben a minden év január 1-jén érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű
kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.
A kölcsön törlesztésének ütemezése az alábbiak szerint valósulna meg:
- első részlet: 3.000.000 Ft
2020. december 15. napjáig
- második részlet: 3.000.000 Ft
2021. december 15. napjáig
- harmadik részlet: 2.500.000 Ft
2022. december 15. napjáig

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában
álló Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére tagi
kölcsön folyósításával 8.500.0000 Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer
forint erejéig – gépjárműbeszerzésre - előzetes kötelezettséget vállal
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi
költségvetése terhére. A tagi kölcsönt a futamidő végén egy
összegben a minden év január 1-jén érvényes jegybanki
alapkamatnak megfelelő összegű kamatfizetési kötelezettség terheli.
A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.
A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetését az alábbi
ütemezésben állapítja meg:
- első részlet: 3.000 eFt
2020. december 15. napjáig
- második részlet: 3.000 eFt
2021. december 15. napjáig
- harmadik részlet: 2.500 eFt+kamat 2022. december 15. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a
tagi kölcsön folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
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