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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. szeptember 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 

A Békési Férfi Kézilabda Kft ügyvezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. 
Az ügyvezető kérelmében 9.000 EFt pótelőirányzat biztosítását kérte a Kft működési 
költségeinek év végéig történő biztosításához. A Testület a Békési Férfi Kézilabda Kft 2012. 
évi működésnek biztosítása érdekében összesen 20.000 EFt támogatást állapított meg az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében. 

A 2012. évi támogatás megállapításakor is vélelmezni lehetett, hogy a 20.000 EFt 
működési támogatás nem lesz elég 2012. évre a Kft-nek, de a tervezéskor látható források 
szűkössége miatt a támogatási keret növelésére nem volt lehetőség. Tapasztalatok szerint a 
Kft zavartalan működéséhez átlagosan havi 2.500 EFt támogatás szükséges - vagyis éves 
szinten kb. 30.000 EFt önkormányzati támogatással - így év közben pótigény nem merülne 
fel.  

A Békési Férfi Kézilabda Kft teljesített költségvetési támogatása az elmúlt években a 
következőképpen alakult: 

2009.    24.300 EFt 
2010.    19.400 EFt 
2011.    29.000 EFt 
 

(A 2009. és 2010. években a Kft az Erste Banktól szponzori támogatást kapott.) 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft működési költségvetésnek 2011. évi szintre emelése érdekében 
9.000 EFt póttámogatás biztosításának jóváhagyását javasoljuk a Képviselő-testületnek, 
melynek forrása biztosított az Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványa terhére. 
 
II. 

A Békési Férfi Kézilabda Kft-nek a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján lehetősége van a vállalkozások társasági adójából (TAO) forrásokra pályázni 
az utánpótlás nevelés felmerülő kiadásainak finanszírozására. A támogatáshoz a Kft a 
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vállalkozások TAO feltöltési kötelezettségét követő időszak (december 20.) után juthat hozzá. 
A forrás felhasználáshoz a július 1-jét követető időszakban teljesített kiadások is 
elszámolhatók. 

A Kft a TAO feltöltési kötelezettséget követően rendelkezésre álló forrásai terhére 
kamatmentes kölcsön folyósítása miatt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az 
ügyvezető kérelmében az utánpótlás nevelés őszi időszakában felmerülő kiadásainak 
finanszírozása érdekében 4.000 EFt kamatmentes kölcsönt kér, melynek visszafizetését 2013. 
január 31-ig vállalja. 

A forrás átadása Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványa terhére szintén 
biztosított. A visszafizetés biztosítékául azonnali inkasszóra történő felhatalmazás kiállítását 
nem tartjuk szükségesnek, mert nem fizetetés esetén a 2013. évi támogatás visszatartásával az 
adósságot az Önkormányzat rendezni tudja.  

Az előterjesztéshez csatoltuk a kölcsönszerződés tervezetét, javasoljuk a T. Képviselő-
testületnek annak elfogadást és a kamatmentes kölcsön biztosítását. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadást. 
 

Határozati javaslatok: 

I.   

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft működési 
kiadásainak finanszírozásra 9.000 EFt póttámogatást biztosít 2012. évre az 
Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványa terhére. 

II.   

a) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft 
számára az utánpótlás nevelés költségeinek finanszírozására 4.000 EFt 
kamatmentes kölcsönt biztosít az Önkormányzat 2011. évi szabad 
pénzmaradványa terhére. A kamatmentes kölcsön visszafizetése egy összegben 
történik, határideje 2013. január 31. 

b) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határid ő:      intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2012. szeptember 20. 
 
 

 Izsó Gábor 
 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 
 

(Tervezet) 
 

Mely létrejött egyrészről  

Név: Békés Város Önkormányzata  
Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
Adószám: 15725060-2-04 
Bankszámlaszám: 11998707-04606811 
Képviseletében: Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 
mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó) 

másrészről 

Név: Békési Férfi Kézilabda Kft.  
Cím: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u.- 21-25. 
Adószám: 12874990-2-04 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-51925530 
Képviseletében: Polgár Zoltán ügyvezető 
mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények: 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. -nek a látvány –csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. 
rendelet alapján lehetősége van a vállalkozások társasági adójából (Tao) forrásokra pályázni 
az utánpótlás nevelés felmerülő kiadásainak finanszírozására. A támogatáshoz a Kft a 
vállalkozások TAO feltöltési kötelezettségét követő időszak (december 20.) után juthat hozzá. 
A Kft a TAO feltöltési kötelezettséget követően rendelkezésre álló forrásai terhére 
kamatmentes kölcsön folyósítása miatt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az 
ügyvezető kérelmében az utánpótlás nevelés őszi időszakában felmerülő kiadásainak 
finanszírozása érdekében kölcsönt kér, melynek visszafizetését 2013. január 31-ig vállalja. 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Kölcsönadó kölcsönt ad Kölcsönvevőnek mindösszesen 4.000.000,- Ft-ot, azaz 
négymillió forintot. Kölcsönadó vállalja, hogy a fenti kölcsönösszeget jelen szerződés 
hatálybalépését követő öt munkanapon belül folyósítja Kölcsönvevő számára. 

1.2. Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1 pontban 
megjelölt kölcsönösszeget az utánpótlás nevelés őszi időszakában felmerülő kiadásainak 
finanszírozására fordítja. 

1.3. Kölcsönvevő jelen szerződésben meghatározott kölcsönösszeget más célra nem 
használhatja. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy Kölcsönadó jogosult jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a kölcsönösszegnek a 1.2 pontban meghatározott 
céltól eltérő felhasználásáról tudomást szerez. 

1.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönadó a 1.1 pontban meghatározott 
kölcsönösszeget a Kölcsönadó kamatmentesen nyújtja. 

1.5. Kölcsönvevő a kölcsön felhasználásáról köteles elszámolni. 
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2. Fizetési feltételek 

2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön visszafizetése az alábbiak szerint 
történik:  

a) Kölcsönvevő jogosult a kölcsön összegét legkésőbb 2013. január 31. napjáig –egy 
összegben – a Kölcsönadó részére teljesen és hiánytalanul visszafizetni. 

b) A Kölcsönvevő a törlesztést átutalással teljesíti a Kölcsönadó Erste Bank Hungary 
Nyrt- nél vezetett 11998707-04606811-00000000 számú számlájára. 

2.2. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszafizetési határidő lejártát követő 
15 napon belül nem teljesít, abban az esetben a Kölcsönadó a Kölcsönvevő 2013. évi 
támogatásának visszatartásával rendezi a Kölcsönvevő fennálló adósságát. 

3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás 

3.1. A Felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség. 

3.2. A 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.  

4. Egyéb rendelkezések 

4.1. 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 a Kölcsönadó székhelye szerinti, 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 

4.2. 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.  

4.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény kölcsönszerződésre, szerződésekre és felelősségre vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

4.4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete …../2012. (IX. 27.) számú 
határozatával jelen kölcsönszerződést jóváhagyta. 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírási jogosultsággal 
rendelkezve jóváhagyólag írták alá. 

Békés, 2012. szeptember 28. 
 
 
                        Kölcsönadó  Kölcsönvevő 
 
 Jogi ellenjegyző:  Pénzügyi ellenjegyző: 


