
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Marathon Taneszköz-Sport

N)/2O • Kft. kérelme

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete a 100/2019. (Ill. 28.) számú határozatával döntött a
Vállalkozói Alap pályázat kiírásáról. Az Onkormányzat 2019. évi költségvetésében e célra
6.200.000,- Ft került meghatározásra. A pályázatok benyújtásának határideje 2019. május 24.
napja volt. A kiszabott határidőn belül I db pályázat érkezett, melynek felbontására - a
pályázati kiírásnak megfelelően — a Pénzügyi Bizottság 2019. május 27-i ülésén került sor.

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete a 225/2019. (V. 30.) számú határozatában
foglaltak szerint a Vállalkozói Alap felhasználásra kiírt pályázat keretében a Marathon
Taneszköz-Sport Kfl-t (1211 Budapest, Kossuth u. 61. 11/5., képviselő: Kelemen Balázs
ügvvezetö. adószám: 14353875-2-43) 3.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönben részesítette
azzal a feltétellel. hogy 2 készfizető kezest és fedezeti ingatlant a szerződés megkötése elött
megjelöl. A kölcsönszerződés 2019. augusztus 29. napján került megkötésre.

A részletes pályázati kiírásban megjelölt támogatási feltételek 5. pontja alapján:

„5. A kölcsön .felhasználását a tárgyi eszkö: megvásárlását igazoló számla
benyi/tásch’al szükséges igazolni legkésőbb 2019. október 31. napjáig. Ezt követően a
vállalkozás a támogatás folyósításától számított egy éven belül beszámolót készít,
melyben bemutatja a megvalósult beruházást, annak hatását a vállalkozás
működésére. eredményességére, valamint az alkalmazottak munkajogi létszámát az
időszak végén. A vállalkozás eredeti számlák, adásvételi szerződés. tá;i eszköz
nyilvántartás hecsatolásóval számol cl ci kölcsön összegével. amelyeket ellenőrzés és
másolás után a Polgármesteri Hivatal a tánwgatottnak visszaküld.

2019. október 16. napján kelt megkeresésében a Marathon Taneszköz-Spon Kfl. kéri Békés
Város Onkormányzata Képviselö-testületét, hogy a pályázati kiírásban szereplő elszámolási
határidőt 2020. január 31. napjáig módosítsa. tekintettel arra. hogy a Kft. a pálázatban
megjelölt, megvásárolni kívánt gépjármüvet ezen határidőig tudja beszerezni.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 225/2019
(V. 30.) számú határozatában foglaltak szerint a Niarathon Taneszköz-Sport Kft-t(12H
Budapest, Kossuth u. ÓL II/S., képviselő: Kelemen Balázs ügyvezető. adószám: 14353875-2-
43) részére megítélt 3.000.000.- Ft kamatmentes köksönösszeg felhasználását 2020.
január 31. napjáig - a tárgyi eszköz megvásárlását igazoló számla benyújtásával —

igazolja.
Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatok megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. november 21.
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Békési Polgármesteri Hivatal
5630, Békés, Petőfi u. 2.

1-1-5630 Békés, Vósztői úti/l.
Tol.: +3666415420, +3666411 588

Fax.: +36 66 415451
Email: info(Jjmarathonsport hu

Honlap: www. maralhonsport hu

Táry: Vállalkozói alap pályázat- kérelem határidő módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

2019. aug. 29-i dátummal kölcsönszerződést (ügy.ratszárn: 8920-312019) kötöttÖnkormányzata cégünkkel, a Marathon Taneszköz-Sport Kfl.-vel kamatmentes helyiVállalkozói Alap Pályázat keretén belüL

1211 Bud2pes,Xosu1mu. atti,Ís.
Adószm: ‘4353J752-4iKetemen Baeazs
ügyvezető

Békés Város
támogatásról a

A Vállalkozói Alap pályázati felhívásában szerepei, hogy a Lámogatás felhasználását, a tárgyi eszközmegvásárlását igazoló számla benyújtásával szükséges iga2olni legkésőbb 2019; 10.31 ‘-ig.

Eddig az időpontig Sajnos nem fogjuk tudni beszerezni a megfelelő gépjármüvet, ezért kérnénk 2020.január 3 t-ig halasztást az ciszámolásra.

Békés, 201910.16.
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