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Dombóvári HACS Egyesület támogatása a TOP-7.1.1-16-2016-00046
projekt megvalósításához kapcsolódóan

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda
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Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2018. (I. 25.) határozatával
döntött arról, hogy a Dombóvári HACS Egyesület számára a TOP-7.1.1-16-2016-00046
kódszámú projektje megvalósítása kapcsán a támogatási szerződésben vállalt feladatai
előfinanszírozására 5 millió Ft összegű kamatmentes kölcsönben részesüljön. A
kölcsönszerződés aláírásra került, az Egyesület a fennálló kötelezettségvállalásait
rendezte a rendelkezésre álló összegből, időközben pedig bruttó 9.815.500,- Ft értékben
kifizetés igénylést nyújtott be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint
Közreműködő Szervezet felé. Azonban ez idáig sem a Közreműködő Szervezet, sem
pedig az Irányító Hatóság nem hagyta jóvá az egyesület elszámolását, ráadásul a
Kincstár tájékoztatása szerint az Irányító Hatóság leterheltség következtében nagyon
lassan bírálja el a kifizetési igényeket és jegyzi ellen a támogatás folyósításához
szükséges utalványokat. Jelenleg több mint 1000 utalvány vár kifizetésre az Irányító
Hatóságnál a Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint.
Az Egyesület számára azonban nem áll rendelkezésre fedezet a megbízási díjak
kifizetésére, melyet e hónap 10. napjáig a járulékokkal együtt szükséges megfizetni a
munkavállalók és a NAV számára.
A fentiek ismeretében az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében javaslom,
hogy az önkormányzat az Egyesület számára biztosítson további 1.200.000,- Ft kölcsönt
kiadásai fedezésére.
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
a Dombóvári HACS Egyesület számára újabb kölcsön biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dombóvári
HACS Egyesület a TOP-7.1.1-16-2017-00046 kódszámú projekt megvalósítása kapcsán
a támogatási szerződésben vállalt feladatai előfinanszírozására újabb kamatmentes
kölcsönben részesüljön, melynek összege 1.200.000,- Ft.
Határidő: azonnal – kölcsönszerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

