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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 

E-mail: fgyphiv@globonet.hu        web:www.fuzesgyarmat.hu 

Előterjesztés 

 

A Kastélypark  Kft 2014. évi tagi kölcsön visszafizetéséről és 2015 évi kérelméről. 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

A Kastélypark Kft likviditása  ( jelentős vevői kintlévősége )  nem teszi lehetővé a 

9.400.000.- Ft tagi kölcsön tartozás pénzbeli visszafizetését, annak rendezésére a Füzesgyógy 

Kft-vel szembeni vevőkövetelésünk engedményezését javasoljuk. Számításaink szerint a 

Füzesgyógy Kft. felénk fennálló tartozása 2014.12.31-én már meg fogja haladni a  

9.400.000.- Ft-ot. Javaslatunkban a teljes tagi kölcsöntartozásunk összegében, vevő- és 

késedelmi kamat követeléseinket engedményezzük Önökre.  

 

Követelés-kimutatásunkat és engedményezési szerződés javaslatunkat mellékletben csatoljuk. 

 

Határozati javaslat: 

A Kastélypark Kft 2014.-ben 9.400.000 Ft tagi kölcsönt kapott a tulajdonos Füzesgyarmat 

Város Önkormányzattól. A kft likviditási helyzete miatt a kölcsönt, teljes egészben 

engedményezési szerződés kötéssel fizeti meg, melyben a Füzesgyógy Kft-vel szembeni 

vevői követelést engedményezi a tulajdonos Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére. 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az engedményezési megállapodás megkötése 

ügyében. 

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 
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A Kastélypark Kft anyagi lehetőségei, valamint bevételeinknek és kiadásainak időbeni 

eltérése miatt, 10.000.000,-Ft tagi kölcsön nyújtását kéri, melyet a tulajdonos Füzesgyarmat 

Város Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, részletekben utal 2015. január 1-től, a 

Kastélypark Kft bevételeinek függvényében köteles folyamatosan részleteiben visszafizetni 

2015. december 31-ig. 

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiadások és bevételek időbeni 

eltérése miatt 2015. január 1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2015. évi költségvetés 

terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft részére, melyet 2015. december 31-ig köteles 

visszafizetni! 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések  megkötése és a pénz 

átadása ügyében. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

 

 

 

………………………………….. 

Kovács Márton 

ügyvezető 

 

 

 

Füzesgyarmat, 2014. December 9. 
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Engedményezési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 

Képviseli: Kovács Márton ügyvezető 

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. 

cégjegyzékszám: 04-09-011369 

adószám: 23784525-2-04 

 

mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező) másrészről  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

képviseli: Bere Károly polgármester 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

nyilvántartási szám: 15344681 

adószám: ……………………....……. 

 

mint engedményes (a továbbiakban: Engedményes) között alulírott napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

1.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Engedményező a jelen okirat 

aláírásával a Füzesgyógy Kft-vel (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 

1. adószáma: …………………..., cégjegyzékszáma: ……………………………, , a 

cég képviselője, tisztsége:…………………………………………) szemben fennálló, 

mellékletben részletezett rendezetlen számlákból származó 10.045.420.- Ft, azaz 

tízmillió-negyvenötezer-négyszázhúsz forint követeléséből 9.400.000.- Ft, azaz 
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kilencmillió-négyszázezer forint követelését az Engedményesre ruházza át. 

(Részletezve a mellékletben.) 

 

2.  Az Engedményező az 1. pontban leírt követelését engedményezi 

Engedményesre, aki azt elfogadja. 

 

3.  A Felek az átruházott követelés ellenértéke tárgyában akként állapodnak meg, 

hogy az Engedményes az Engedményező felé a mai napon fennálló 9.400.000- 

Ft, azaz kilencmillió-négyszázezer forint tagi kölcsön követelését kiegyenlítettnek 

tekinti, azzal kapcsolatosan az Engedményezővel szemben semmiféle további 

követelést nem támaszt. 

 

4.  Az engedményezés tényéről a Felek értesítik a kötelezettet. 

 

5.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 

irányadóak. Az esetleg felmerülő vitás kérdéseket Felek tárgyalás útján kötelesek 

tisztázni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a felek kikötik a Szeghalmi 

Járásbíróság illetékességét. 

 

Jelen megállapodást, amely négy, egymással szó szerint egyező példányban 

készült, a szerződő felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alulírott tanúk 

jelenlétében jóváhagyólag aláírták. 

 

Melléklet: 1 db kimutatás engedményezett követelésekről 

 

Kelt: ……………… , ……… év …………… hónap … napján. 

 

…………………………………    …………………………………… 
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Engedményező      Engedményes 

 

 

Előttünk mint tanuk előtt: 
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1. …………………………………… 

(név) 

………………………………………… 

(lakcím) 

………………………………………… 

(szig.szám) 

2. ……………………………………… 

(név) 

…………………………………………. 

(lakcím) 

………………………………………….. 

(szig.szám) 


