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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlése a 10/2016. (V.26.) sz. határozatában felhatalmazást 

adott a szervezet vezetőjének arra, hogy Polgár Város Önkormányzata részére kérelmet 

nyújtson be visszatérítendő támogatásra 30 millió forint keretösszegig, mely kérelem az 

előterjesztés mellékletét képezi.    

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírása a 100 %-

ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik. Ennek értelmében 

a Kormány hozzájárulása nélkül csak a naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletek 

megkötése lehetséges, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. megvizsgálta a lehetőségeit, jelenleg a 

Kormány hozzájárulásával nem tud felvenni hitelt.  

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nek a 2016. évben felvett folyószámla-hitel állomány összegét 

2016. december 31-ig vissza kell fizetnie. A hitelállomány év végi összege várhatóan 

maximum 26 millió forint lesz, és az üzleti tervadatokra alapozva ez a gazdasági esemény 

pénzügyi zavarokat fog okozni a Zrt. számára. A Közgyűlés határozattervezete alapján a 

2017. évi folyószámla hitelkeret összege 30 millió forint lesz.  

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. az év végi zavartalan működése érdekében 26 millió forint 

keretösszegig visszatérítendő támogatás biztosítását kéri Polgár Város Önkormányzatától – 

mint a többségi tulajdonos önkormányzattól -, amelyre 2016. december 30-tól 2016. január 

15-ig lenne szüksége, ezt követően a folyószámla-hitel összege részükre rendelkezésre áll, 

így a támogatást Polgár Város Önkormányzata részére azonnal visszatéríti. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi iroda munkatársai megvizsgálták a pénzügyi 

lehetőségeket, a szükséges forrás rendelkezésre áll, a fenti időszakra a visszatérítendő 

támogatás nyújtása az Önkormányzat pénzügyi helyzetét nem veszélyezteti. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. december 08. 

 

Tisztelettel:  

 

Tóth József 

polgármester 



Határozati javaslat 

…/2016. (…….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt. működési célú visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú 

visszatérítendő támogatást nyújt 26 millió forint keretösszegig 2016. december 

30-tól 2017. január 15-ig terjedő időszakra. 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és 

Polgár Város Önkormányzata között a támogatási szerződés megkötésére és 

aláírására. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


