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BÖKK NKft. visszatérítendő támogatás kérelme tárgyában 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. 
rendeletének 4. §-ban arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei 
közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 
 
A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BÖKK NKft.) működési 
támogatási kérelmet nyújtott be 3 millió Ft visszatérítendő támogatásra, átmeneti időszakra, likviditási 
nehézségek leküzdéséhez, 2023. március 31-ig történő visszafizetéssel. 
 
A kérelem és az elkészült szerződés-tervezet az előterjesztés melléklete. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek 
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján] 
elfogadni. 
 

Határozati javaslat 
 
 

Tárgy: BÖKK NKft. visszatérítendő támogatás kérelme 
 
Határozati javaslat 
 
 
1. Bácsalmás Város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÖKK Nonprofit Kft. (székhely: 6430 
Bácsalmás, Bezdán u. 10.; adószáma: 22341367-2-03, cégjegyzék száma: 03-09-117786, képviseli: 
Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető). részére 3 millió Ft visszatérítendő támogatást biztosít, átmeneti 
időszakra, likviditási nehézségek leküzdéséhez, 2023. március 31-ig történő visszafizetési 
határidővel. 
 
 



 
2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplő megállapodás aláírására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Operatív felelős: Horváth István Attila 
 
A határozatról értesül: 
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 
  2. Patocskai Ibolya jegyző 
  3. Barta Tiborné Gáll Ágnes a BÖKK NKft. ügyvezető igazgatója 

 
 
 
Bácsalmás, 2022. november 21. 

 
 
 
 
 

Németh Balázs 
polgármester 

 
  



 
 
  



MEGÁLLAPODÁS  

 
pénzeszköz átadására - a BÖKK NKft. visszatérítendő pénzügyi támogatására 

 

A megállapodás létrejött egyrészről 

Bácsalmás Város Önkormányzata (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8., adószám: 15724320-2-

03, képviselője: Németh Balázs polgármester), mint előfinanszírozás célját szolgáló pénzeszközt átadó (a 

továbbiakban: ÁTADÓ),  

Másrészről 

A BÖKK Nonprofit Kft. (székhely: 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10.; adószáma: 22341367-2-03, 

cégjegyzék száma: 03-09-117786, képviseli: Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető), mint előfinanszírozás 

célját szolgáló pénzeszközt átvevő (a továbbiakban: ÁTVEVŐ) között az alábbiak szerint.  

 

1.) ÁTVEVŐ a BÖKK Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint visszatérítendő pénzügyi 

támogatásban részesül a kérelme szerinti likviditása biztosítása érdekében. Mivel az ÁTVEVŐ az 

elszámolásait, kifizetéseit határidőben teljesíteni kívánja az alkalmazott munkatársai és 

alvállalkozói felé, a működés megvalósítása és továbbvitele érdekében a szükséges 

pénzeszközöket ÁTADÓ előfinanszírozza. 

2.) ÁTADÓ az ÁTVEVŐ alkalmazott munkatársai és alvállalkozói felé történő kifizetésekhez 

december hónapban 3.000.000 Ft előfinanszírozást biztosít az ÁTVEVŐ részére. 

3.) A 2.) pontban szereplő összeget az ÁTADÓ 2022. december 10. napjáig utal át az ÁTVEVŐ 

11732088-29900428 számú bankszámlájára.  

4.) Felek megállapodnak abban, hogy ÁTVEVŐ az 1.) pontban hivatkozott likviditási nehézségek 

leküzdéséhez, a tartozások behajtása érdekében mindent megtesz, a díjak számlájára érkezését 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig visszafizeti a 2.) pontban 

szereplő összeget.  

5.) ÁTVEVŐ képviselője a jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat: 

5.1.) ÁTVEVŐ megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet 82.§.(1) bekezdésében meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek. 

5.2.) ÁTVEVŐ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 50.§. értelmében átlátható 

szervezetnek minősül.  

5.3.) Nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték-, vagy 

vámtartozása.  

6.) Felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő 

esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita 

rendezésére a felek kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét.  

7.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása 

érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják 

egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) amely a szerződés teljesítésére kihatással 

lehet. 

8.) Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megállapodást a .../2022.(XI.29.) sz. 

határozatával fogadta el, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.  

9. Jelen megállapodás 4 példányban készült, melyet  felek elolvasás és értelmezés után mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.  

 

Bácsalmás, 2022. november 29. 

 

 

……………………………………….          ………………………………………………. 

  NÉMETH BALÁZS           BARTA TIBORNÉ GÁLL ÁGNES 

ÁTADÓ képviseletében           ÁTVEVŐ képviseletében 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Horváth István Attila 

   osztályvezető 
 


