Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. november 17-i rendkívüli ülésére
A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Javaslat a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő
támogatás visszafizetési határidejének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Ádám Szilvia a Hét Kéz Szociális Szövetkezet elnöke

Az előterjesztést megtárgyalta: -

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

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

Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hét-Kéz Szociális Szövetkezet 2013-ban munkahelyteremtő pályázatot nyújtott be, mely a
pályázat sikeressége esetén 7 fő foglalkoztatását tette 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 szövetkezet elnökének
kérelmére a munkahelyek megőrzése és a pályázati feltételek teljesítése érdekében a
163/2015. (XI.26.) képviselő-testületi határozat alapján 4.500.000,- Ft visszatérítendő
támogatás folyósítása történt meg 2015-ben, melynek visszafizetési határideje 2016.
december 31-én lejár.
A szövetkezet elnöke újabb kérelemmel fordult a Várpalota Város Önkormányzata felé,
melyben kérte a támogatás visszafizetéséhez 2017-től öt egyenlő részletben a hozzájárulást, a
kérelem támogatása esetén az első részlet megfizetésének határideje 2017. december 31. A
kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
Várpalota, 2016. november 09.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Határozati javaslat

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660 Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. november 17-i rendkívüli ülésén
megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a
…../2016. (XI.17.) képviselő-testületi
határozatot:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet
részére a 163/2015. (XI.26. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 4.500.000,- Ft
visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét a következő ütemezés szerint
módosítja
2017. december 31-ig 900.000,-Ft,
2018. december 31-ig 900.000,-Ft,
2019. december 31-ig 900.000,-Ft,
2020. december 31-ig 900.000,-Ft,
2021. december 31-ig 900.000,-Ft.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő támogatás
folyósításáról szóló megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a módosított megállapodás előkészítéséért: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
és Ádám Szilvia a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnöke
A végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2016. november 17.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
visszatérítendő önkormányzati támogatás folyósításáról
Előzmény: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. november 26-i
ülésén meghozott 163/2015. (XI.26.) határozatával a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet részére,
írásbeli kérelmét elfogadva 4.500.000,- Ft visszatérítendő támogatás folyósításáról döntött,
egyben felhatalmazta Várpalota Város Polgármesterét a támogatási megállapodás aláírására, a
támogatás visszafizetési határideje 2016. december 31. A szövetkezet elnöke 2016. október
08-án kérelemmel fordul Várpalota Város Önkormányzatához, melyben kérte a visszafizetés
határidejének módosítását 2017. évtől öt egyenlő részletben. A kérelemben foglaltakhoz a
képviselő-testület a ……/2016. (XI.17.) határozattal hozzájárult.
Fentiek figyelembe vételével Várpalota Város Önkormányzata (Asz: 15734123-2-19;
székhelye: Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.) képviseletében eljáró Campanari-Talabér
Márta polgármester (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet (Asz:22702803-2-19; cégjegyzékszáma: 19-02500174; székhelye:Várpalota, Mártírok útja 1. ) képviseletében eljáró Ádám Szilvia elnök (a
továbbiakban: Támogatott) a 2015. november 27-én aláírt megállapodás 3. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
1. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget a következő
ütemezésben és összegben a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12081000-001154090010001 számú számlájára visszafizeti:
2017. december 31-ig 900.000,-Ft
2018. december 31-ig 900.000,-Ft
2019. december 31-ig 900.000,-Ft
2020. december 31-ig 900.000,-Ft
2021. december 31-ig 900.000,-Ft
2. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testületének ……/2016. (XI. 17.) képviselő-testületi határozata.
3. Egyebekben a felek között 2015. november 27-én megkötött megállapodás további pontjai
változatlan tartalommal hatályában fenn maradnak és a jelen módosítással együtt érvényesek.
Felek a megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Várp al ota, 2016. november …
Támogató képviseletében:
Campanari-Talabér Márta
polgármester

Támogatott képviseletében:
Ádám Szilvia
elnök

Dr Ignácz Anita Éva
jogi ellenjegyző

Szabó Mónika
pénzügyi ellenjegyző

