
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
97/2014.(V.29.) sz.                                                        önkormányzati határozat: 
 
A Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére ideiglenes 
pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyvernek 
Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére ideiglenes 
pénzeszköz átadásával. 

 
2.) Figyelemmel a 171/2011.(X.27.) számú határozatra a pénzeszköz átadásról 

szóló szerződés tartalmát a határozat mellékleteként elfogadja. 
 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Mészáros Ildikó Alapítvány elnöke 
 

Kmft. 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Herman József sk. 
        Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2014. május 30. 
 
Schultz Ferencné 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Előfinanszírozási szerződés 
 

Előzmények: a Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány 2011-ben pályázatot 
nyújtott be energia termelő berendezések beszerzésére és telepítésére önkormányzati tulajdonú 
intézményekre. Erről 2011. október 28-án együttműködési megállapodást írtak alá. A kivitelezés 2013. 
február 6-án megkezdődött. Az Alapítvány vezetője bemutatta a végső kifizetési kérelem beadásához 
szükséges számlákat (kivitelező, műszaki ellenőr, projekt menedzser), melynek pénzügyi 
teljesítéséhez az Önkormányzat az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően jelen 
kölcsönszerződés megkötésével kíván eleget tenni. 
A képviselőtestület a 171/2011.(X.27.) számú határozatában vállalta a támogatás előfinanszírozását, 
melyet az alábbiak szerint biztosít. 
 

Az előfinanszírozási 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 Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány (székhely: 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171,adószám: 19222693-1-16) képviseli: Mészáros Ildikó (lakhely: 
Fegyvernek, Hársfa út 7/C, szül.hely,: Pusztamonostor szül.dátum: 1952.03.16.) mint kölcsönvevő – a 
továbbiakban: Támogatott – 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 
 

1.) Támogató a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete és a Támogatott között 
2011. október 28-án létrejött Együttműködési megállapodás alapján a mai napon előfinanszírozás 
keretében ideiglenesen pénzeszközt ad át Támogatott részére 6.161.532 -Ft, azaz hatmillió 
százhatvanegyezer ötszázharminckettő forint összegben, mely összeget a Támogatott 69300114-
10015809 pénzforgalmi számlájára utalja. A Támogatott a pénzeszköz átadás tényét 
felvételét/pénzforgalmi számlára való megérkezését jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. 

2.) Az előfinanszírozott összeg visszafizetése: Támogatott minimum az előfinanszírozásként kapott 
összeggel megegyező kifizetési kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
(MVH) legkésőbb 2014. május 22-ig. A kifizetési kérelem elbírálását és a támogatási összeg MVH 
által az Adós bankszámlájára történő utalását követő három banki napon belül az Támogatott a 
Támogató bankszámlaszámára utalja a kölcsön összegét. 

3.) Az előfinanszírozás összegén felül Támogatott a következő összeget utalja a Támogató 
bankszámlájára: 

MVH támogatás – a előfinanszírozás összege – az utalásokat terhelő banki tranzakciós költség = 
előfinanszírozás összegén felül utalandó összeg 

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előfinanszírozás ellenértékeként ügyleti kamatot 
nem kell fizetni. 

5.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előfinanszírozás összegének biztosítása céljából a 
Támogató nem köt ki biztosítéknyújtási kötelezettséget a Támogatott részére. 

6.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Fegyvernek, 2014. május 30. 
 
 …………………………..    ………………………………. 
  Támogató      Támogatott 
Gál Istvánné pénzügyi ellenjegyző: 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1.) Temesváriné Bozsó Ágnes    2.) Angyal Csaba 
Fegyvernek, Táncsics M. u. 83               Fegyvernek, Szent Erzsébet út 150/A 

szig.szám: 936440 KA         szig.szám: 314432LA 
 


