
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai üléséről 
készült jegyzőkönyvből:  
 
73/2015.(V.28.) sz.                                                        önkormányzati határozat: 
 
Fegyverneki Községi Sportegyesület által megvalósított Kalandpark beruházási 
költségeinek finanszírozásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
Fegyvernek Községi Sportegyesület az önkormányzat tulajdonában álló 2613 
helyrajzi számon lévő területen a „Szabadtéri közösségi tér és kalandpark 
kialakítása” című projektjét megvalósítsa. 

 
2.) A megvalósítás érdekében az önkormányzat vállalja a Fegyvernek Községi 

Sportegyesület részére a projekt előfinanszírozását és a vissza nem igényelhető 
ÁFA összegének vissza nem térítendő támogatásként való biztosítását. 

 
3.) A finanszírozásról szóló szerződés tartalmát a határozat mellékleteként elfogadja. 

 
4.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
5.) A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásról 

szóló szerződés elfogadásáról szóló 113/2014.(VI.19.) számú önkormányzati 
határozat hatályát veszti 

 
A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Szabó Ferenc Fegyvernek Községi Sportegyesület elnöke 
 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
Polgármester          jegyző 
 
 
     Burján Attila sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. május 29. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 
 
 



Támogatási szerződés 
 
 

Előzmények: a Fegyverneki Községi Sportegyesület 2013-ban pályázatot nyújtott be 
kalandpark építésére az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra. A kivitelezés 2014-ben 
megkezdődött. Az Egyesület vezetője bemutatta a kivitelezés érdekében megkötött 
vállalkozói szerződéseket (kivitelező, műszaki ellenőr), melynek pénzügyi teljesítéséhez az 
Önkormányzat jelen szerződés megkötésével kíván eleget tenni. 

A támogatási szerződés létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171, adószám: 15736534-2-16) képviseli Tatár László 
polgármester (lakhely: Fegyvernek, Háy Mihály út 24, szül.hely: Szolnok, szül.dátum: 
1965.08.28.), mint Támogató 

másrészről Fegyverneki Községi Sportegyesület (székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
165,adószám: 19227667-2-16) képviseli Szabó Ferenc (lakhely: Fegyvernek, Hársfa út 11., 
szül.hely,: Fegyvernek, szül.dátum: 1948.02.10.) mint Támogatott – a továbbiakban: 
Támogatott – 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 
 

1.) Támogató előfinanszírozás keretében pénzeszközt ad át Támogatott részére összesen 
12.699.111 Ft azaz tizenkettőmillió hatszázkilencvenkilencezer száztizenegy Ft összegben, 
melyből 9.999.300 Ft azaz kilencmillió kilencszázkilencvenkilencezer háromszáz forint 
visszatérítendő támogatás, 2.699.811 Ft azaz kettőmillió hatszázkilencvenkilencezer 
nyolcszáztizenegy Ft nem visszatérítendő támogatás. A nem visszatérítendő támogatás az 
projekt költségének a Támogatott által vissza nem igényelhető ÁFA tartalmát fedezi. 

2.) Támogató a támogatást nem egy összegben hanem a Támogatott által bemutatott 
számlák alapján készített egyedi lehívó levelek alapján utalja át Támogatott 69300114-
10015775 számú pénzforgalmi számlájára. 

3.) A támogatási összeg visszafizetése: Támogatott a számlák nettó összegével megegyező 
kifizetési kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A 
kifizetési kérelem elbírálását és a támogatási összeg MVH által a Támogatott bankszámlájára 
történő utalását követő három banki napon belül Támogatott a Támogató bankszámlaszámára 
utalja a visszatérítendő támogatás összegét. 

4.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

 
Fegyvernek, 2015. május 22. 
 

 
 

……………………… 

 
 

………………………… 
Támogatott Támogató 

 
 
 
Gál Istvánné 
Pénzügyi ellenjegyző 

 


