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Tdrgγ: Visszat6ritend6 l(6lcs6n

irantl k6「eIem

Tiszteit PoIgdrmester U「!

A Magyaro「sz5g gazdas紬stab'l-taSar6I sz6I6 2011. evi CXCIV. t6rv6ny ei6irasai a lOO %-ban

chkormanyzati tuIajdonba= I6v6 gazdas6gi tarsas5gok「a is vo=atkozik. A tv. szerint a Ko「m如y

hozzaj計uldsa n訓畑csak a napt描6ven be剛ejf竜futamidej踊gyletek megk6tese lehetseges.

A fentiek aIapjan 2016. decembe「 31-eig a foly6szきmla hitel訓omchγ 6sszeg6t vissza ke旧izetni. A

h'teI細omchyんv6gi 6sszege most m6g nem tervezhet6. Azonban az uzIeti terv adataira aIapozva,

ez a gazdasagi esem6=y mindenk6pp pchzOgyi neh6zs6get fog okozni a Zrt. s almdra.

Megvizsg組uk ann∂k iehet6s6g6t, hogy l(orm鉦y hozz弾ruldst kerve ez a heIyzet athidaih∂t6 -e, arra

jutott…k, hogyjeien esetben nem kaphatunk hozz香的「uIdst.

Az訓amh細artasr6l sz6I6 t6rveny v6grehajtas鉦ol sz616 368/2On. 〈Xll. 31.) Korm. rendelet 122/A. §

(2) bekezdes b) pontja alapjan a k6vetkez6 6v januar 5-6ig esed6kes j計ond6sagok fedezetch。k

biztositdsa 6rdek6ben′ december 2O証k6vet6e= a SZO-galtat6 k6「elm6re j計and6sag eI6Ieg

foIy6s「that6. Eroiegk6nt a Korm. re=delet 123. § (8) bekezd6se a-apj鉦az 6rintett eg6szseg軸

SZOig帥at6 utarasi 6vre vonatkoz6 12 hav=inanszirozasi 6sszegeb6I szd面tott havi anag鉦ak 4O%-a

utaihat6 kj. A kjutalt jdrand6s細eI61eg visszavondsar6i az OEP egy 6sszegben, a 2017. evi janua「 eIs6

munka=aPj6n esed6kes finanszirozきsi 6sszeg utalasanal gondoskodik. Az eldieget megigenyelttJk, kb.

4 m用iC Ft kamatmentes for「ashoz juthatunk decembe「 20璃k6vet6en, janua「 eIs6 munkanapj細.

Az 6sszeg m6rs6kelni fogja a december 31-1 hiteI細omanyunk 6sszeg6t.

A K6zgy鵬s lO/2O16. (∨・26.) Kgy. hatarozat約an felhataimazta a vez6「lgaZgat6t, hogv a tobbsegi

tuia」donos 6nkormanyzat feie jeiezze visszateritend6 t5mogatasi k6relem6t 3O m冊6 forint

6sszeghat緬g. A tinogatds「a n6hany napra van szuks6ge (2016. december 3O. - 2017. januar 15.

kozott) a Z「t-nek, a foly6szamla hiteI sze「z6d6s。nk januat6i ismet megkotesre ker虹
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十

a 2016. m恥26-in megteutott pETEGISZ Polgdr 6s T6rs6ge Eg6szs6g。gyi K6apont

Nonprofit Zdrtk6rben Mtik6d6 R6szv6nytdrsasag soron k6vetkez6 K6zgy鵬s6n felvett

j egyz6k6nyvbe1

1012016. fV.26.) Kgy. sz. hatarozati javasIat

l. A K6zgy鵬s felhataIm囲膨I a VeZ6rigazgat6t, hogy a P加EGISZ NonpI.Ofit Z巾

Visszat6ritend6　tamogatdsi k6relmet　皿y坤yOn be Polgdr Vdros

Onkom如yzat弛oz, 30 milli6 foriut keret6sszegig. A t如ogatds visszafizet6s6re

2017. januか15-6ig ker叫6n §Or.

Hatand6:　　　2016. december 15.

FeIe16s :　　　Kiss IIona vezchgazgat6
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