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Tisztelt Polg6rmester Ur!

2020.6prilis 30-6n kelt 6l .046-1112020. szfumi level6ben foglaltakkal kapcsolatban az
alibbiakr6l tudom t6jekoztatni :

Kor6bbi leveltinkben r6szletes titjlkoztatdst adtunk a tarsas6g aktu6lis p5nntgyi
helyzeterol, melyet a k<inywizsgril6 is hitelesitett. Ebb6l l6that6, hogy az Onkorm6nyzat
rdszdrol a P/19/000073. szimi. brutt6 7.220.306 Ft <isszegti 6sP1201000009 sz6mri, brutt6
30.23L 899 Ft <isszegti sz6mliik kifizet6s6nek tov6bbi halaszt6sa napi p6nziigyi neh6zs6geket

okozhat tarsas6gunkn6l. Amennyiben ezen sz6ml6k kifizet6s6nek a megfelelo garanci6kkal
ell6tott tagi kolcscin szerzodds megkrit6se a felt6tele, az a Prenor Kft gazdas6gi 6rdekeire
tekintettel nem halaszthat6.
Tov6bb6 az elmirlt 6vi 6ves besz6mol6 elfogad6sahoz sziiks6ges a tartoz6s tagi
krilcs6nn6 t<irt6n6 Stmin6sit{srdl sz6l6 dcint6s, ugyanis a ktinywizsg6l6 csak ez alapjbn fidja
kiadni a konywizsg6l6i jelent6st. Ebben az 6vben az 6vesbesz6mol6 kdzz6t6tel6nek hat6rideje
meghosszab|it6.ru- kertilt szeptember 30-ig, a sziiks6ges hatririd6k figyelembev6tel6vel
legk6sobb augusztus l5-ig sziiks6ges az 6tmin6sit6srol s2616 ddnt6s.
Eien kivtil a banki hitelminosit6siinket is befoly6solja a legnagyobb tulajdonosunk ddnt6se. K6t
K&H Bankn6l a szerz6d6stink
bankn6l is rendelkeztink foly6szrlmla hitelkerettel.
hatirozatlan idejti, de jrinius-jirlius folyam6n minden 6vben feltilvizsg6lj6k a szerzod€st. Az
MKB Bankn6l egy 6ves szerzod6ssel rendelkeztnk, melynek lejinataokt6ber 14, amegfjit6ssal
kapcsolatos egyeztet6sek miden 6vben augusztus elej6n kezdodnek el.

A

6s haszonberleti szerzoddsben meghatirozott kdsedelmi kamat be6pit6se 6s a
tagi k<ilcs<in szerzod6sbe a jegybanki alapkamat m6rtdk6vel megegyezo kamat bedpit6se eset6n

A b6rleti

t6rsas6gunk magasabb torleszto r6szlet fizet6se mellett is tudja tartani a 40 h6nap futamidot.

nehez garanci6t biztositanunk, hiszen val6ban nincs a
jellegti
biztositekkent szolg6lhatna.
mely
vagyona,
t6rsasiignak olyan
Elozo levelemben ktilddtt, a koronavirus j6rv6ny gazdasfrgi hat6sai figyelembevdtel6vel
k6sztilt, m6dositott iizleti tervben a202O.6vi b6rleti dij hat6ridoben t<irt6no kifizet6se szerepel.
A b6rleti dij fizetese akkor nem tud megtort6nni, ha a negativ gazdasdgi hat6sok a tervezettn6l

A tagi kdlcsdn szerzod6shez

is jobban 6rintik c6giinket. Egy ilyen esetben a tagi kdlcs<in szerzodes felmond6sa a t6rsas6g
azonnali ellehetetleniil6s6t eredm 6ny ezi.

Biztosit6k lehetne, ha a tagi kdlcsdnszerzodes lejitrtfiig a tulajdonosok egy olyan
tilrsas6gi szerzodest fogadnrlnak el, ami az Onkorminyzatrdsz€re tribbs6gi befoly6st biztosit.
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