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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015. november 26-i ülésére 

 

 
A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő támogatás 

 nyújtására 

 

 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester  

 

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  
 Pénzügyi Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
 

 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 
 jogi előadó  aljegyző jegyző 

 

 

 

A visszatérítendő támogatás forrása a dologi kiadások előirányzata terhére rendelkezésre áll. 

 

 

 

        Szabó Mónika 

             pénzügyi irodavezető 

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Hét-Kéz Szociális Szövetkezet 2013-ban munkahelyteremtő pályázatot nyújtott be, mely a 

pályázat sikeressége esetén 7 fő foglalkoztatását tette volna lehetővé a szövetkezet számára. 

Az értesítés a pályázat elnyeréséről 2014 augusztusában érkezett. A Térségi Népjóléti 

Gondozási Központ épületében került kialakításra a mosoda és a varroda, ahol 4 fő varrónő és 

3 fő mosónő, korábban munkanélküli, került alkalmazásra. A pályázat feltétele a dolgozók 11 

havi továbbfoglalkoztatása. A szövetkezet bevételei folyamatosan emelkednek, de jelenleg 

még teljesen nem fedezik a működés és továbbfoglalkoztatás kiadásait. A munkahelyek 

megőrzése és a pályázati feltételek teljesítése érdekében a szövetkezet elnöke kéréssel fordult 

Várpalota Város Önkormányzatához -a kérelem az előterjesztés mellékletét képezi -, 

4.500.000,- Ft visszatérítendő támogatás folyósítása miatt, melynek visszafizetési határideje 

2016. december 31. A támogatás visszafizetése egy összegben történik banki utalással. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2015. november 16. 

 Talabér Márta 

 polgármester  
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VVÁÁRRPPAALLOOTTAA  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII    HHaattáárroozzaattii  jjaavvaassllaatt  

KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTEE 
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Telefon: 88/592-660  Fax: 88/592-676 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén 

megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a  

 

…../2015. (XI.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t : 
 

1.)Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet 

részére 2016. december 31-i visszafizetési határidővel 4.500.000,- Ft visszatérítendő 

támogatást nyújt. A támogatás visszafizetése egy összegben történik banki utalással. 

 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a visszatérítendő támogatás 

folyósításáról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a megállapodás előkészítéséért: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 A végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

  

Várpalota, 2015. november 26. 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 


