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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2013. június 6.-án alakult meg, melynek Polgár 

Város Önkormányzata alapító tagja.  

 

A 135/2014. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a „SUI Generis 

Támogatási Program” keretében a „Lehetőség, hogy segíthessünk!’ című projekt 

finanszírozásának megelőlegezésére, a likviditási problémák kezelésére a Képviselő-testület 

10.000 e Ft visszatérítendő támogatást biztosított a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

részére azzal a feltétellel, hogy 2015. november 30-ig kamatmentesen visszatéríti Polgár 

Város Önkormányzata részére.  

 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. november 30-áig 4.955.000,-Ft támogatást 

visszautalt az Önkormányzat részére, a jelenleg fennálló tartozása 5.045.000,-Ft. 

 

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

visszatérítendő támogatásról szóló szerződés 2016. március 31.-ig történő meghosszabbítására 

és a visszafizetés átütemezésére vonatkozóan. A Szövetkezet az elmúlt időszakban kötött 

megállapodásai értelmében több csatornán keresztül bevételi forráshoz jut, így a vállalt 

kötelezettségének két részletben történő visszafizetéssel tudna eleget tenni.  

 

A kérelem alapján a szerződésben meghatározott összeg 5.045.000 Ft-ra csökkenne, a 

visszafizetés üteme pedig az alábbiak szerint módosulna:  

 

 I. ütem:  2015. december 31-ig  2.600.000,-Ft, 

 II. ütem:  2016. március 31-ig  2.445.000,-Ft. 

 
 

A kormányzat a 2016. évi költségvetésében a közfoglalkoztatási programok folytatásának 

területén az értékteremtő tevékenység megerősítéseként, valamint a foglalkoztatási 

lehetőségek továbbfejlesztéseként tekint az új típusú szociális szövetkezetekre, és érdekelt 

azok jövőbeni sikeres működésében. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

alaptevékenysége a képzésre, az értékteremtő tevékenységre, az önfoglalkoztatásra, 

közösségépítésre, szociális feladat ellátására összpontosít. A Kormány szándékát tükrözi, 

hogy a szövetkezetek támogatásának növelésével hosszabb távon a rentábilis működést 

kívánják elősegíteni. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenysége, annak 



munkahelyteremtő, értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2016. évben is kiemelt 

jelentőségű. A 2016. évi önkormányzati koncepció elfogadásakor célként került 

megfogalmazásra, hogy a sikeres tevékenységéhez szakmai segítséget, illetve 

alapfeladatainak ellátásához önkormányzati támogatást kell biztosítani, működési, 

gazdaságossági mutatóinak figyelembe vételével.    

 

 

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

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

 
 

Polgár, 2015. december 1. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (…) 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 a pályázati 

forrást megelőlegező, 2015. november 30.-án esedékes, 5.045 e Ft összegű 

visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét meghosszabbítja 2016. március 

31.-ig terjedő időszakra.  

 

2. A módosított támogatási megállapodásban rögzítendő szabályozásként előírja, hogy az 

önkormányzat által nyújtott kamatmentes támogatást a szövetkezet két ütemben fizeti 

vissza. Az I. ütemben 2015. december 31-ig 2.600 e Ft-ot, a II. ütemben 2016. március 

31-ig 2.445 e Ft-ot utal vissza Polgár Város Önkormányzatának költségvetési 

bankszámlájára. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak 

szerint a támogatási megállapodás módosítására.  

 

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős:  Tóth József polgármester 


