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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. december 12-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: A  Szindbád  Kulturális  és  Szolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  Kft.
támogatása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:  
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

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

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzata  a  2013.  évi  költségvetésében  összesen  54.500.000,-Ft
működési  támogatást  biztosított  a  Szindbád Nonprofit  Kft.  részére a  feladatai  ellátásához.  A
2011.  óta  folyó  munkaügyi  perek  következményeként  2013.  július  hónapban  a  Veszprémi
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság döntése értelmében a Kft.  számláját  vezető OTP Bank
Nyrt.  a  Szindbád  Nonprofit  Kft.  11748076-25506156  számú  bankszámláján  a  bíróság  által
kiadott  átutalási  végzésekben  szereplő  összegeket  –  összesen  11.834.833,-Ft  erejéig  -
visszatartja.

A visszatartott összegen felül a Szindbád Nonprofit Kft. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvénynek megfelelően a számla felett szabadon rendelkezhet.

A Szindbád Nonprofit Kft. bankszámlájának visszatartása érinti a társaságnak a zárolásig befolyt
saját  bevételeit  is,  amelyek  az  ezévi  kifizetések  tervezett  fedezetét  képezték.  Ezért  a  Kft.
ügyvezetőjének a kérelme alapján javasolom a Szindbád Nonprofit  Kft.  ezévi támogatásának
11.834.833,-Ft  összeggel  való megemelését  annak érdekében,  hogy a saját  bevételek  kiesése
pótolható  legyen.  Az  ilyen  módon  pótlólagosan  biztosított  támogatást  a  társaságnak  az
Önkormányzat  részére  vissza  kell  fizetnie  abban  az  esetben,  ha  a  saját  bevételek  a  Kúria
esetleges kedvező döntését követően rendelkezésére állnak majd.

Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a következő kérdésben:

A  Szindbád  Nonprofit  Kft.  részére  2013.  évben  11.834.833,-Ft  összegű  visszatérítendő
támogatási  keretet  biztosítunk  azzal,  hogy  a  Kúria  kedvező  döntése  esetén  a  kiegészítő
támogatás  teljes  összegét  a  jelenleg  ezen  pénzösszeg  mértékéig  zárolt  bankszámla
feloldásakor a társaságnak az Önkormányzat részére haladéktalanul vissza kell fizetnie.

A fent leírtakkal a Szindbád Nonprofit Kft. tulajdonosa, a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetője
egyetért.

V á r p a l o t a , 2013. december 05.

Talabér Márta
   polgármester



Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
   e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  2013. december 12-i  ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2013. (XII.12.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2013.  évi
költségvetése terhére a Szindbád Nonprofit Kft. részére – az önkormányzati feladatok ellátása,
valamint a működés és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozhatóságának érdekében – 2013.
évre  a  költségvetési  rendeletben  szereplő  eredeti  előirányzaton  felül  további  11.834.833,-  Ft
összegű  pótlólagos  visszatérítendő  támogatási  keretet  biztosít  azzal,  hogy  a  Kúria  Szindbád
Nonprofit Kft. részére kedvező döntése esetén a kiegészítő támogatás teljes összegét a jelenleg
11.834.833,- Ft erejéig zárolt bankszámla feloldásakor a társaságnak az Önkormányzat részére
haladéktalanul egy összegben vissza kell fizetnie.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó
megállapodást  -  a  határozatban  foglaltak  szerinti  feltételekkel  -  a  Szindbád  Nonprofit  Kft.
ügyvezetőjével kösse meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester

Pappné Csővári Zsófia ügyvezető
Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda vezetője

V á r p a l o t a ,  2013. december 12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
    polgármester             jegyző


