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Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2013. június 6.-án megalakult. A Képviselő-testület  61/2013.
(V.30.) sz. határozata szerint Polgár Város Önkormányzata alapító tagja a szövetkezetnek.

A társaság gazdasági programjának megvalósításaként az Új Széchenyi terv program támogatására „Fűben-
fában a megoldás!”c elnevezéssel pályázatot nyújtott be. A projekt megvalósítását 2014.01.01.-2015.06.30.
időszakra határozta meg, melyet ennek megfelelően 2014. januárjában elindított.
Az elnyert pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat és az
előlegigényléshez szükséges nyilatkozatot 2014.03.12.én benyújtotta a szövetkezet, melyet a Közreműködő
Szervezet 2014.04.02.-én befogadott. A Közreműködő Szervezet képviselőjétől származó információk
szerint - az ESZA átszervezése és a kormány személyi összetételében bekövetkezett változások miatt –
előreláthatóan 2014. június végén kerülhet sor a szerződés aláírására, melyet követő 15 napon belül történhet
a 25 %-os előleg (12.445.312 Ft) kiutalása.

A szövetkezetnél emiatt előreláthatóan néhány hónapig likviditási nehézségek merülnek majd fel a
működésben. 2014. május elejétől 15 fő hátrányos  helyzetű, munkanélküli polgári lakos munkaviszonyban
történő alkalmazására került sor, illetve a projekt keretében vállalt képzés is sikeres megvalósult. A júniustól
kezdődően jelentkező bér és járulék fizetési kötelezettségek miatt a szövetkezet elnöke levelében kérte, hogy
a pályázati előleggel azonos mértékű a likviditási problémák megoldását jelentő visszatérítendő támogatást
nyújtson az önkormányzat részükre.

A fenti kérelem támogatását javaslom olyan formában, hogy a kért visszatérítendő támogatás keretjelleggel
kerüljön meghatározásra, a pályázati előleggel - 12 445 e Ft - azonos összegben, 2014. december 31.-ig.
A támogatási szerződés aláírását követően – a projekt végrehajtásával összhangban a kifizetési kérelmek
benyújtásával a támogatás lehívása is elindul. Emiatt a keretként rögzített összegre nem lesz folyamatosan
szükség a likviditás fenntartásához. A támogatási megállapodásban szabályozni kell, hogy az önkormányzat
által nyújtandó támogatás időtartama alatt a szövetkezet pénzforgalmi számláján lévő pénzkészlet nem
haladhatja meg az 1 000 e Ft-ot. Amennyiben ezt az összeget túllépi, úgy a visszatérítendő támogatás
részeként a különbözetet visszautalni köteles a támogató számlájára. Ezzel a szabályozással biztosítható
hogy a támogatás csak a szükséges mértékben és időtartamig álljon rendelkezésre a támogatott szervezetnél.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2014. május 20.
Tisztelettel:

Tóth József
polgármester



Határozati javaslat
…/2014. (…) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezet pályázati forrást megelőlegező, visszatérítendő működési támogatásra irányuló kérelmének
megtárgyalására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet részére pályázati forrást
megelőlegező, visszatérítendő támogatást biztosít, 12.445 e Ft összegben, 2014. december 31.-ig
terjedő időszakra.

2. A támogatási megállapodásban rögzítendő szabályozásként előírja, hogy az önkormányzat által
nyújtott támogatás időtartama alatt a támogatott pénzforgalmi számláján meglévő pénzkészlet nem
haladhatja meg az 1.000 e Ft-ot. A szövetkezet az ezen összegen felüli összeget, a visszatérítendő
támogatás részeként visszautalni köteles.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Tóth József polgármester


