
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2020. június 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a KORPUSZ ’93 Kft. részére nyújtandó felhalmozási célú visszatérítendő 

            támogatásról 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők:  Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

   Zlehovszky István ügyvezető 

Véleményezi:  Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Ügyiratszám:  I/ 7345-5 / 2020. 

Melléklet:  1 db kérelem 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KORPUSZ ’93 Kft. a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület „Induló és működő 

mikrovállalkozások támogatás a Hortobágyi LEADER illetékességi területén” című, VP-

19.2.1-45.-17 kódszámú pályázatán urnafal építése céljából pályázati támogatásban részesült.    

A beruházás megvalósult 60 %-os mértékű támogatásintenzitás mellett, a számla kifizetése 

esedékessé vált, azonban a pályázat utófinanszírozott.  

 

A KORPUSZ ’93 Kft. kérelemmel fordult Polgár Város Önkormányzatához, melyben az 

5.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatás biztosítását kéri, amelyre a pályázati forrás 

megérkezéséig, de legkésőbb 2020. december 31.-ig lenne szükség. 

 

A kérelem alapján megvizsgáltuk a pénzügyi lehetőségeket, a szükséges forrás előirányzat 

átcsoportosítással megteremthető. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtandó – 5.000.000 Ft összegű -  

visszatérítendő támogatás tekintetében a megelőlegezendő támogatás forrásaként 3.000.000 Ft 

összegben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira képzett 

céltartalékot, 2.000.000 Ft összegben az általános tartalékot  jelölje meg. A Kft. által 

visszafizetendő támogatás az átcsoportosítással érintett tartalékokba kerül vissza. 

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

javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2020. június 18. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…/2020. (…….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KORPUSZ ’93 Kft. 

részére nyújtandó felhalmozási célú visszatérítendő támogatásra irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a KORPUSZ ’93 Kft. részére felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatást nyújt az urnafal építési beruházás támogatásának megelőlegezéséhez 

5.000.000 forint összegben – a LEADER támogatás megérkezéséig, legkésőbb 2020. 

december 31-ig terjedő időszakra. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtandó - 5.000.000 Ft összegű -  

visszatérítendő támogatás forrásaként 3.000.000 Ft összegben az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira képzett céltartalékot, 2.000.000 

Ft összegben az általános tartalékot  jelöli meg. A Kft. által visszafizetendő támogatás 

az átcsoportosítással érintett tartalékokba kerüljön vissza. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a KORPUSZ ’93 Kft. és Polgár 

Város Önkormányzata között a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 

 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 


