
 1

 
43/2020.(VI.17.) sz.  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatáskörében eljáró polgármester határozata: 
 
Fegyvernek Városi Sportegyesület részére TAO támogatás felhasználáshoz kapcsolódó 
önerő megelőlegezéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 
bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester 600.000 Ft összegben nyújt kölcsönt a Fegyverneki Városi 
Sportegyesületnek a TAO támogatással beszerzendő fűnyíró traktor saját erejének 
megelőlegezésére. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

polgármester az 1. pontban szereplő ügylet lebonyolítására jóváhagyja és aláírja a 
határozat mellékletét képező kölcsönszerződést. 

 
 
Fegyvernek, 2020. június 17. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 
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Kölcsönszerződés 
 

Előzmények: a Fegyvernek Városi Sportegyesület pályázatot nyújtott be fűnyíró traktor 
beszerzésére. A Támogatás felhasználásának feltétele 600.000 Ft önerő biztosítása, amit az 
Egyesület egyéb támogatásokból, tagdíj bevételekből, egyéb saját bevételekből kívánt 
biztosítani, de a világjárvány miatt kialakult helyzetben ezek a bevételek elmaradtak, időben 
csúsznak. 
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró polgármester a 
43/2020.(VI.17.) sz. önkormányzati határozatával döntött a támogatás felhasználásához 
szükséges önerő megelőlegezéséről. 
 

A kölcsönszerződés létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata, (székhely: 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171, adószám: 15736534-2-16) képviseli: Tatár László 
polgármester (lakhely: 5231 Fegyvernek, Háy Mihály út 24, szül.hely: Szolnok, szül.dátum: 
1965.08.28.), mint kölcsönadó, továbbiakban: Hitelező, 

 
másrészről Fegyvernek Városi Sportegyesület (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet 

út 171, adószám: 19227667-2-16) képviseli: Szabó Ferenc elnök (lakhely: 5231 Fegyvernek, 
Hársfa út 11, szül.hely,: Fegyvernek szül.dátum: 1948.02.10..) mint kölcsönvevő, a 
továbbiakban: Adós  
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 
 

1.) Kölcsönadó a mai napon kölcsön ad Adós részére 600.000- Ft-ot, azaz hatszázezer 
forintot, mely összeget az Adós 11745066-20023625 számú pénzforgalmi számlájára utalja. 
Adós a kölcsönösszeg felvételét/pénzforgalmi számlára való megérkezését jelen szerződés 
aláírásával elismeri és nyugtázza. 

 
2.) A kölcsön visszafizetése: Adós a kölcsön összegét a 2020. évi költségvetésében tervezett 

önerő realizálását követően, legkésőbb 2021. július 1-ig a Kölcsönadó 11745066-15409993 
számú bankszámlaszámára utalja. 

 
3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön ellenértékeként Adós ügyleti 

kamatot nem fizet a Kölcsönadónak. 
 
4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön biztosítása céljából a Kölcsönadó 

nem köt ki biztosítéknyújtási kötelezettséget az Adós részére. 
 
5.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 

Fegyvernek, 2020. június hó ……….. napján. 
 

 
……………………… 

 
………………………… 

Adós Hitelező 
 

…………………….. 
Pénzügyi ellenjegyző 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1.) ………………………………..  2.) ……………………………………. 
 


