Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
140/2013.(X.17.)sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével kapcsolatos forrás
megelőlegezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9.995.344 Ft összegben
megelőlegezi Fegyverneki Községi Sportegyesületnek a műfüves pálya építésére
elnyert LEADER támogatást.
2. Az 1. pontban szereplő ügylet lebonyolítására jóváhagyja a határozat mellékletét
képező szerződést.
3. A szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Ficsor Dénes sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2013. október 18.
Schultz Ferencné
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Támogatási szerződés
A támogatási szerződés létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: Fegyvernek,
Felszabadulás út 171, adószám: 15736534-2-16) képviseli Tatár László polgármester (lakhely: Fegyvernek, Háy
Mihály út 24, szül.hely: Szolnok, szül.dátum: 1965.08.28.), a továbbiakban: Fegyvernek Önkormányzat
másrészről Fegyverneki Községi Sportegyesület (székhely: Fegyvernek, Felszabadulás út 165, adószám:
19227667-2-16) képviseli Szabó Ferenc (lakhely: Fegyvernek, Hársfa út 11, szül.hely,: Fegyvernek szül.dátum:
1948.02.10..) továbbiakban: SE
között a mai napon, az alábbi feltételekkel.
Előzmények: a Fegyverneki Községi Sportkör 2011-ben pályázatot nyújtott be műfüves pálya építésére az
önkormányzati tulajdonú sportpályán. A támogatásról szóló határozat alapján Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 81/2013.(VI.20.) számú határozatában döntött a Fegyverneki Községi Sportegyesület által
megpályázott és támogatott műfüves pálya saját erejéhez való hozzájárulásról illetve a támogatás megelőlegező
hitellel kapcsolatos költségek átvállalásáról.
A kivitelezés 2013. nyarán befejeződött. A Sportkör a kivitelezés befejezését követően 2013. augusztus 30-án
kifizetési kérelmet nyújtott be az MVH-hoz. A kifizetési kérelem hiánypótlásaként 2013. október 11-ig meg kell
küldeniük a kivitelező számlájának pénzügyi teljesítésről szóló igazolást. A támogatás megelőlegezésére az
OTP-hez benyújtott hitelkérelmük azonban eddig az időpontig nem kerül elbírálásra. A szerződés és az összeg
feletti rendelkezési jog várhatóan 2013. október 21-től él.
Az Önkormányzathoz írt levelükben kérik a Képviselőtestülete, hogy az igényelt hitel összegéből (9.996.000 Ft)
a kivitelezői végszámla alapján utalandó összeget 9.995.344 Ft előlegezze meg az Egyesület részére a mielőbbi
elszámolás érdekében.

1.) Fegyvernek Önkormányzat a mai napon megelőlegezi az SE részére 9.995.344- Ft-ot, azaz kilencmillió
kilencszázkilencvenötezer háromszáznegyvennégy forintot, mely összeget az SE 11745066-20023625 számú
pénzforgalmi számlájára utalja. SE a támogatás felvételét/pénzforgalmi számlára való megérkezését jelen
szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.
2.) A támogatás visszafizetése: Az SE a támogatás összegét az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-hez
benyújtott támogatás megelőlegező hitel folyósításának napján, de legkésőbb azt követő egy banki napon belül a
Fegyvernek Önkormányzat 11745066-15409993 számú bankszámlaszámára utalja.
3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön ellenértékeként SE ügyleti kamatot nem fizet a
Fegyvernek Önkormányzat.
4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön biztosítása céljából a Fegyvernek Önkormányzat
nem köt ki biztosítéknyújtási kötelezettséget az SE részére.
5.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Fegyvernek, 2013. október hó 18. napján.

………………………
SE
Szabó Ferenc elnök

…………………………
Fegyvernek Város Önkormányzata
Tatár László polgármester

Gál Istvánné
Pénzügyi ellenjegyző
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.)

2.)
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