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Tárgy:  Nadap Közellátásának anyagi támogatása 

 

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

Rendelet    
Határozat   x normatív 
          egyéb 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 

   nem 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   

 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról rögzítette, hogy a lakóhelyet csak 

alapos indokkal lehet elhagyni. A vészhelyzet miatt indokolttá vált, hogy a település egyetlen 

élelmiszer boltja a teljes élelmiszeripari palettát el tudja látni. A településen működő Planka 

Plast Kft anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a jelenlegi járványügyi helyzetben a 
megfelelő eszközbeszerzések finanszírozását. Nagyobb mennyiségű élelmiszer tárolására nem 

rendelkeznek hűtőládával. Felajánlották a helyi lakosság részére a házhozszállítás lehetőségét 
is. Az önkormányzat 492.542 Ft támogatás biztosításával finanszírozza a Panka ABC 

eszközbeszerzését, melynek fejében az élelmiszerbolt gondoskodik a helyi közellátás 

biztosításáról igény szerinti házhoz szállításáról és a teljes élelmiszeripari paletta szerinti 

választék biztosításáról a vészhelyzet idejére.  

 

 Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármesterének 

/2020. (VI….) 
HATÁROZATA 

 
Panka ABC anyagi támogatásáról 

 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 

2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  

 
A Panka ABC részére 492.542 Ft anyagi támogatást biztosítok a csatolt támogatási szerződés 
szerinti feltételekkel az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 

 

Nadap, 2020. 

 

 

 

 



Támogatási Szerződés 
 
amely létrejött: 
 
egyrészről Nadap Község Önkormányzata (székhely: 8097 Nadap Haladás utca 56.   
adószám: 15364524-2-07 , képviseli: Köteles Zoltán  polgármester), mint Támogató 
(továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről Panka Plast Kft (székhely: 7625 Pécs, Böckh János utca 23., adószám: 
14812017-2-02, Telephely 8097 Nadap, Haladás út 34,), mint Kedvezményezett 
(továbbiakban: Kedvezményezett) 

 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Támogató képviselője döntési jogkörében eljárva úgy határozott, hogy bruttó 

492.542.-Ft, azaz bruttó Négyszázkilencvenkettőezer-ötszáznegyvenkettő 
Forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti cél jelleggel és elszámolási 
kötelezettség mellett Kedvezményezettet. 
 

2. Kedvezményezett a Támogató által biztosított 1. pont szerinti pénzösszeget a 
Nadap Haladás u. 34. szám alatt működő Panka ABC eszközbeszerzésének 
költségeire fordítja. 

 
3. A támogatási összeg a szerződés mindkét fél részéről történő aláírást követően 

8 napon belül, egy összegben kerül átutalásra Kedvezményezett OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11731018-29900435-00000000 számú számlájára. 

 
4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget a 2. 

pontban meghatározott célra használja fel, elszámolásra kizárólag ennek 
megfelelő kimutatást nyújt be. A vészhelyzet idejére gondoskodik az élelmiszer 
boltban a teljes élelmiszeripari paletta szerinti árukészlet beszerzéséről és igény 
szerinti házhozszállítás biztosításáról.  

 
5. A pénzügyi elszámolás a támogatási célhoz kapcsolódó számlák hitelesített 

másolati példányai, valamint szöveges beszámoló Támogató részre 
megküldésével történik. A támogatás felhasználására a szerződés aláírását 
követően 2020. évben kerül sor. 

 
6. A támogatási összeg felhasználásáról Kedvezményezett elkülönített 

nyilvántartását vezet, majd legkésőbb 2021. 01.31. napjáig teljes körű, 
összesített elszámolást készít Támogató részére. 

 
7. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén Kedvezményezett a 

támogatást a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított 
jegybank alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az elszámolási 
határidő leteltét követő 8 banki napon belül egy összegben, haladéktalanul 
köteles visszafizetni Támogató OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11736082-
15364524 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 
8. Amennyiben Kedvezményezett pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, 

hogy a támogatást nem céljának megfelelően, vagy rendeltetésszerűen 
használta fel, úgy Kedvezményezett köteles a támogatás összegét a mindenkor 



érvényes, támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól 
számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az 
elszámolási határidő leteltét követő 8 banki napon belül visszafizetni Támogató 
7. pontban megjelölt számlájára. 

 
9. Amennyiben Kedvezményezett a számára odaítélt támogatást egészben vagy 

részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles Támogatónak 
bejelenteni, és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az 
esetben Kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét a szerződés 
módosítást követő 15 napon belül köteles kamatmentesen visszafizetni. 

 
10. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján a támogatási 

összeg erejéig elszámolt költségeket más támogató felé nem számolhatja el. 
 

11. Kedvezményezett biztosítja annak feltételét, hogy Támogató vagy az általa 
megbízott személy a támogatás felhasználását ellenőrizze, ennek érdekében a 
szerződést, továbbá a bizonylatokat és minden más okiratot a jogszabályban, 
valamint belső szabályzatában meghatározott időtartamig köteles megőrizni. 

 
12. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 

részesülhet támogatásban jelen szerződés aláírását követő naptári évben, 
amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 
13. Támogató kijelenti, hogy köztartozása nem áll fenn. 

 
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos 

vonatkozó jogszabályok előírásai irányadók. 
 

 
Jelen szerződést – mely egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban 
készült – a Felek képviselői elolvasás után, azt azonosan értelmezve, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Nadap, 2020. április 2.  
 

Nadap Község Önkormányzata Planka Plast Kft 
 Köteles Zoltán 
polgármester 

 

 
Ellenjegyzés: 
 
 
Szabóné Ánosi Ildikó 
 jegyző 
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