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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2013. június 6.-án alakult meg, melynek a Képviselő-testület  

61/2013. (V.30.) sz. határozata szerint Polgár Város Önkormányzata alapító tagja.  

 

A társaság gazdasági programjának megvalósításaként az Új Széchenyi terv program támogatására „Fűben-

fában a megoldás!”c elnevezéssel sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek keretében 2014. május elejétől 15 fő 

hátrányos helyzetű, munkanélküli polgári lakos munkaviszonyban történő alkalmazására került sor, illetve a 

projekt keretében vállalt képzés is megvalósult.  

A projekt sikeres végrehajtása érdekében a Képviselő-testület az 59/2014. (V. 29.) sz. határozattal a 

szövetkezet részére visszatérítendő támogatást biztosított a pályázat során jelentkező likviditási nehézségek 

áthidalására.   

  

A társaság által kért visszatérítendő támogatás keretjelleggel került meghatározásra, a pályázati előleggel - 

12 445 e Ft - azonos összegben, a szerződés lejárata 2014. december 31.  

A támogatási megállapodásban szabályozásra került, 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 biztosíthatóvá vált, hogy a támogatás 

csak a szükséges mértékben és időtartamig állt rendelkezésre a támogatott szervezetnél. 

 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a visszatérítendő 

támogatásról szóló szerződés 2015. november 30.-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan. A 

szerződésben meghatározott keretösszeg 10.000.000 Ft-ra csökkenne, az egyéb feltételek változatlanul 

hagyása mellett.  

 

A támogatást a szövetkezet a 2014.évben benyújtott, sikeres pályázat a „SUI Generis Támogatási Program” 

GS 14221/9 „Lehetőség, hogy segíthessünk!” című projektre kívánja fordítani. A projektet 2014. október 1.-

én indították el, a támogatás összege 9.935.737 Ft. A Támogatói Okirat dokumentumai elfogadásra kerültek, 

az aláírása folyamatban van. A pályázat támogatása utófinanszírozással történik.  

 

A projekt költségek (projektindítás és eszközbeszerzés) 2014.10.01.-2014.12.05. közötti időszakban 5 millió 

Ft értékben kerültek kifizetésre. Az elfogadott előleg és az utófinanszírozás átutalásának időpontja pontosan 

még nem ismert. 

 

A szövetkezet folyamatos működéséhez kéri a Képviselő-testülettől a visszatérítendő támogatás fenti 

indokok alapján történő meghosszabbítását.  
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2014. december 7. 

Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 



 

Határozati javaslat 

…/2014. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet támogatási szerződésének meghosszabbítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet részére pályázati forrást 

megelőlegező, visszatérítendő támogatást biztosít, 10.000 e Ft összegben, 2015. november 30.-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 


