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Tárgy: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

kölcsön kérelme 

Sorszám: IV/2. 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági osztály 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. június 13-i rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) HURO/1001 sz. pályázati felhívás 

1.1.3 tervek és tanulmányok készítése tevékenységi területére „Turisztikai célú kerékpárút 

hálózat tervezése a Körösök Völgyében” címmel, turisztikai célú kerékpárút engedélyes és 

kiviteli tervének elkészítésére. A pályázat benyújtását Békés Város Képviselő-testülete a 

70/2011. (II.24.) határozatával támogatta. 

 

A projekt részletei: 

 

Főpályázó: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Vezető Partner) 

Partnerek:  

 Zerind Önkormányzata (Határon túli Partner) 

 KÖRKÖVIZIG (Támogató Partner) 

 

A projekt tartalma:  

A projekt célja közvetlen kerékpáros összeköttetés biztosítása Köröstarcsa, Mezőberény, 

Békés, Doboz, Békéscsaba, Gyula, Zerind, Tamáshida, Tőzmiske, Ágya, Kisjenő, Vadász, 

Simonyifalva települések között. A nyomvonal elsősorban a Körösök Völgye folyóihoz 

illeszkedve (Fekete-Körös, Fehér-Körös, Kettős-Körös és Békés, Békéscsaba, Gyula 

városokat összekötő Élővíz-csatorna) lehetőséget teremt a határmenti települések 

környezetbarát megközelíthetőségére, elősegíti a határon átmenő utasforgalom növelését és az 

aktív turisztikai ágazat kerékpáros részének térségi fejlesztését. 

 

A projektben meghatározott tevékenységek: 

  Meglévő kerékpárutak felújítási, korszerűsítési terveinek elkészítése, 

  Új kerékpárutak megtervezése: engedélyezési tervdokumentáció, 

  Kiviteli terv készítése 

 

A pályázat összköltsége:  500 000 €  

Támogatási intenzitás:  95 % magyar oldalon és 98% román oldalon 

Szükséges önerő:  5 % és 2% 

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) 

sajátossága, hogy nem igényelhető úgynevezett szállítói kifizetés, hanem a támogatásban 

részesülő partnereknek előfinanszírozniuk kell a rájuk eső költség 100%-át, és ezt követően 

negyedévente kifizetési kérelem formájában a költségek 95%-át visszaigényelhetik.  
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A pályázat nyert, ezért a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kölcsönszerződést készített 

elő, amelyben az önkormányzatnak a költségek előfinanszírozásra 23.575.319 Ft kölcsönt kell 

biztosítani.  

A kölcsön 95 %-ának, azaz 22.396.553 Ft visszafizetésre 2013. december 31. napjáig kerül 

sor, a hiányzó 5 % (1.178.766,-Ft) az önerő önkormányzatunkra eső része. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület a HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok 

készítése tevékenységi területre benyújtandó „Turisztikai célú kerékpárút 

hálózat tervezése a Körösök völgyében” című pályázat előfinanszírozása 

érdekében 23.575.319 EFt összegű kamatmentes kölcsönt nyújt. A Képviselő-

testület a kölcsön összegét tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettséggel, a 

fejlesztési célokra elkülönített célszámláról biztosítja. A kölcsön összegének 95 

%-a (22.396.553,- Ft) 2013. december 31-ig kerül visszafizetésre.  

2 .  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

kölcsönszerződés aláírására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. június 10. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

 

Mely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: Békés, Petőfi u. 2 

adószám: 15725060-2-04 bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000 képviseli: Izsó 

Gábor polgármester) mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről 

 

a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 

adószám: 18386585-1-04, bankszámlaszám: 11733003-20118549, képviseli: Vantara Gyula 

elnök) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények: 

Kölcsönvevő 2010 -ben pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program (2007-2013) keretében turisztikai célú kerékpárút tervek 

készítésére. A pályázat 329.700,00 euró ERFA és állami támogatást nyert, melyhez a magyar 

és román projekt partner összesen 14.413,00 euró saját erővel járul hozzá. A projekt címe 

„Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében”, regisztrációs száma 

HURO/1001/008/1.1.3. A projekt megvalósításának ideje 2012.04.01 – 2013.05.31. közötti 

időszak. A kerékpárút nyomvonala magyar területen érinti Köröstarcsa, Mezőberény, Békés, 

Doboz, Békéscsaba és Gyula települések közigazgatási területeit. Mivel a projekt 

utófinanszírozású, így a projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Kölcsönadó 

Kölcsönvevő részére 23.575.319,-Ft, azaz huszonhárommillió-ötszázhetvenötezer-

háromszáztizenkilenc forint összegű előfinanszírozási kölcsönt nyújt.  

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Kölcsönadó mindösszesen 23.575.319,-Ft, azaz huszonhárommillió-

ötszázhetvenötezer-háromszáztizenkilenc forint összegű kölcsönt ad az Kölcsönvevő 

részére. A kölcsön összegét a Kölcsönadó egy összegben utalja át az Kölcsönvevő 

bankszámlaszámára 2013. június 30. napjáig. 

2.2. Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

11733003-20118549 számú számlájára „Békés” HURO/1001/008/1.1.3 

előfinanszírozás” megjegyzéssel utalja át. 

2.3. A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére. A 

Kölcsönadó – az esetleges késedelmes visszafizetés esetére járó késedelmi kamat 

kivételével – jelen szerződéssel szabályozott jogviszonyban semmiféle kamat, illetőleg 

jutalék kifizetésére nem tart igényt. 

2.4. A kölcsönösszeg átadását a Kölcsönadó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés 

megkötése után akár az ő, akár a Kölcsönvevő körülményeiben olyan lényeges változás 

állott be, amely miatt a szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a szerződés 

megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú 

felmondásnak van helye. 

2.5. Kölcsönvevő a kölcsön összeg felhasználásáról a kölcsön visszafizetéséig köteles 

elszámolni. Ennek megfelelően köteles beszámolót készíteni a Kölcsönadó számára a 

megvalósult projektről és annak eredményeiről. 

  

3. Fizetési feltételek 

3.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön visszafizetése az alábbiak szerint 

történik: 

a) A Kölcsönvevő legkésőbb a fent hivatkozott projekt utolsó kifizetési kérelmének 

(Záró Projekt Előrehaladási Jelentés) elfogadását követően, a támogatási összeg 

részére történő folyósítását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2013. december 

hó 31. napjáig köteles a kölcsönösszeg 95%-át, összesen 22.396.533,- Ft-ot - azaz 

huszonkettőmillió-háromszázkilencvenhatezer-ötszázötvenhárom forintot - 
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visszautalni a Kölcsönadó 11998707-04606811-00000000 bankszámlaszámára. A 

kölcsön összegének fennmaradó 5 % -a (1.178.766,- Ft) a pályázati önerő 

Kölcsönadóra eső része. 

b) A Kölcsönadó részletekben vagy teljes kölcsönösszegben történő előteljesítést 

elfogad. 

 

3.2. A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Békés Város Önkormányzatát, 

hogy jelen szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a szerződés 

megszegésével kapcsolatos követeléseit a Kölcsönvevő OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél 

vezetett összes fizetési számlája és a hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, 

értékhatárra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési 

megbízás útján érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő 

tudomásul veszi, hogy az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó 

felhatalmazás csak Békés Város Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. A 

Kölcsönvevő a szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazó levelet állít ki (1. melléklet) a 

Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére. 

 

4. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás 

 

4.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség. 

4.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; 

b) a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően 

használja; 

c) a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló 

magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; 

d) a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.  

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

5.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat 

a) a Kölcsönvevő megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 

igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

b) a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

c) a Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált, és meg nem 

fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása. 

d) a Kölcsönvevő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 

meghatározott beszámoló készítési és -letétbe helyezési kötelezettségének eleget 

tett, és ennek megfelelően államháztartási alrendszerből támogatási igénybe 

vételére jogosult. 

5.2.A 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 – hatáskörtől függően – a 

Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5.3.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek 

megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 

teljesítésére kihatással lehet.  

5.4.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Áht. Rendelkezései, valamint egyéb 
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kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

5.5.Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (VI. 13.) számú határozatával 

jelen megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét a megállapodás aláírására. 

5.6. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírtak. 

 

1. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás elfogadására 

 

Kelt: Békéscsaba, 2013. június hó …. nap. 

 

…………………………………. …………………………………. 

Békés Város Önkormányzata  

(Kölcsönadó) 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

(Kölcsönvevő) 

Képviseli: 

Izsó Gábor polgármester 

 

Képviseli: 

Vantara Gyula elnök 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

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

 Tárnok Lászlóné 

                           jegyző 

 

 

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

 Váczi Julianna 

           gazdasági osztályvezető 
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1. melléklet 

Nyilatkozat 

Tárgy: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás elfogadására 

OTP Bank Nyrt.  

Békéscsabai fiók 

5600 Békéscsaba Szent István tér 3.  

 
Tisztelt Cím! 

 

Alulírott Vantara Gyula elnök mint a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (székhely: 5600 

Békéscsaba, Szent István tér 7.) teljes jogú képviselője jelen nyomtatvány kitöltésével és 

aláírásával felhatalmazom Békés Város Önkormányzatát (5630 Békés, Petőfi u. 2.), hogy a 

köztünk 2013. június …-én létrejött kölcsönszerződésből eredő mindennemű lejárt 

követelését, illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a Körösök Völgye 

Natúrpark Egyesület OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a 

hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön 

engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesíthesse a Ptk. 

szerinti elévülési határidőn belül.   

Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak Békés Város 

Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. 

 

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: 

 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület  
5600 Békéscsaba Szent István tér 7. 

Kötelezett számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. (Békéscsabai fiók - 5600 

Békéscsaba Szent István tér 3.) 

Kötelezett felhatalmazással érintett 

bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 
11733003-20118549 

 

 

Jogosult megnevezése: 

 
Békés Város Önkormányzata  

5630 Békés, Petőfi utca 2. 

Jogosult számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Nyrt.  
Békéscsaba, Andrássy úti Fiók 5600 

Békéscsaba, Andrássy út 20. 

Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 
11998707-04606811-00000000 

 

Kelt: Békéscsaba., 2013. év június hónap …….. napján. 

 

____________________________ 

Cégszerű aláírás 

Záradék: 

Az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzintézet az azonnali beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszi, azt a nyilvántartásába bejegyzi, és az abban 

foglaltaknak eleget tesz.  

Kelt: Békéscsaba, 2013. év június hónap……..napján. 

 

_____________________________ 

Pénzintézet cégszerű aláírása 


