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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 10-i ülésén határozott arról, hogy pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2009-6.2.0/A komponensére  
komposztálás népszerűsítése témakörben. Ezen a testületi ülésen arról is döntés született, hogy a 
Képviselő-testület anyagi eszközökkel támogatja a Békés Város Kulturális Központ és a Békési 
Városvédő és Szépítő Egyesület ugyanebben a témakörben beadásra kerülő pályázatait.  

Az anyagi támogatás az önerő önkormányzati finanszírozását jelentette. A 412-414/2010. 
(XII. 11.) számú határozatok alapján, gazdálkodó szervezetenként 508.850,- Ft - 508.850,- Ft 
támogatást hagyott jóvá a Képviselő-testület. 

A gazdálkodó szervezetenként beadott pályázatok bruttó értéke 10.177.000,- Ft, ebből 
átadásra került 508.850,- Ft önerő, valamint előlegként lehívtak 2.417.037,- Ft-ot. A rendelkezésre 
álló összegeken felül szükséges 7.251.113,- Ft összegű támogatás utófinanszírozású, vagyis csak a 
szállítói számlák kifizetése után hívható le. Mindkét szervezetnél a szállítói számlák teljes körű 
kifizetése likviditási gondot jelent, ezért fordultak azzal a kéréssel az önkormányzat felé, hogy 
„projektfinanszírozási előleg” jogcímen 7.251.113,- Ft összeg átutalásával segítse a projekt 
befejezését. 

1. Békés Városi Kulturális Központ  esetében ez az összeg támogatási előlegként augusztus 
12-én átutalásra került, tekintettel arra, hogy a szállítói számlákat hamarabb ki kell fizetni, 
mint ahogy erről a testület döntést tudna hozni. Költségvetési szerv esetén a testület 
utólagosan is jóváhagyhatja az intézkedést, mivel irányítószervként a finanszírozási 
folyamatokat felügyelni tudja. Az előzőek alapján javasoljuk a Békés Városi Kulturális 
Központ számlájára átutalt 7.251.113,- Ft összegű „projektfinanszírozási előleg” utólagos 
jóváhagyását. 

2. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület államháztartáson kívüli szervezet, ezért a 
„projektfinanszírozási előleget” jogszerűen csak kamatmentes kölcsön formájában tudja 
biztosítani a Képviselő-testület. Az előterjesztéshez csatoltuk a kölcsön szerződés tervezetét, 
amelynek kötelező eleme kölcsön visszafizetésnek biztosítékául aláírt, azonnali beszedési 
megbízás teljesítésére felhatalmazó levél. Javasoljuk a „projektfinanszírozási előleg” 
kamatmentes kölcsön formájában történő átadását. A Békési Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel egyeztetve a szállítói számlák finanszírozásához 7.250.000 Ft összegű 
kölcsönre van szükségük. 

 

A kölcsön nyújtásnak jogszabályi akadálya nincs, a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli 
előírások ismerik az önkormányzat által a nonprofit szervezeteknek nyújtott kölcsön fogalmát. 
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 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Képviselő-testülete – a folyószámlahitel-keret terhére – jóváhagyja a 
Békés Városi Kulturális Központ számára elszámolási kötelezettséggel nyújtott 
7.251.113,- Ft összegű előleget a KEOP 2009-6.2.0/A komponens keretében 
megvalósuló komposztálást népszerűsítő projekt végrehajtására. 

2. Békés Város Képviselő-testülete – a folyószámlahitel-keret terhére – jóváhagyja a 
KEOP 2009-6.2.0/A komponens keretében megvalósuló komposztálást népszerűsítő 
projekt végrehajtása érdekében a  Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel kötendő 
7.250.000,- Ft összegű kölcsönszerződést. Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a 
kölcsönszerződés aláírására. 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: azonnal 

 

Békés, 2011. augusztus 19. 

 

 

 
Izsó Gábor 

polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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Kölcsönszerződés  
(Tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., képviseli: 
Izsó Gábor polgármester), mint Kölcsönbeadó (továbbiakban: Kölcsönbeadó), 

 
másrészről Békési Városvédő és Szépítő Egyesület (5630 Békés, Petőfi u 2. sz., 
adószám:19052861-1-04 képviseli: Mester Péter elnök), mint Kölcsönbevevő (továbbiakban: 
Kölcsönbevevő) között, likviditási gondjainak átmeneti finanszírozása érdekében kamatmentes 
kölcsön nyújtására az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1.) Jelen szerződésben meghatározott feltételekkel Kölcsönbeadó 7.250.000 Ft (azaz hétmillió-
kettőszázötvenezer forint) összegű kölcsönt nyújt az Egyesület részére a  
KEOP 6.2.0/A/09-2010-159 azonosítószámú ”Komposztálást népszerűsítő projekt a 
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében” című pályázat szállítói számláinak 
kifizetésének céljára. 

 
2.) Kölcsönbeadó vállalja, hogy az igényelt összeget a kölcsönszerződés aláírását követő 8 napon 

belül a Kölcsönbevevő az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200077-
11082101 számú számlájára átutalja. 

 
3.) Kölcsönbevevő vállalja, hogy a kölcsön teljes összegét a pályázati támogatás megérkezését 

követő 5 napon belül, de legkésőbb 2012. szeptember 30-ig a Kölcsönbeadó 11600006-
00000000-15904498 számú számlájára egy összegben átutalja.  

 
4.) A Felek a visszafizetés biztosítékául kikötik, hogy a Kölcsönbevevő aláírásával felhatalmazza 

a számlavezető pénzintézetét, hogy az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
53200077-11082101 számláját a szerződés szerint esedékes összeggel a Kölcsönbeadó által 
bemutatott felhatalmazó levél alapján Kölcsönbeadó javára megterhelje. 

 
5.) A Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön folyósítása kizárólag csak abban az esetben 

történik meg, ha kölcsönszerződés mellékletét képező, a kötelezett által aláírt „Felhatalmazó 
levelet” a Kölcsönbevevő számlavezető pénzintézete is aláírta és nyilvántartásba vette. 

 
6.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön után Kölcsönbeadó ügyleti kamatot 

nem számít fel. 
 

7.) Kölcsönbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerinti 
határidőre meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére minden késedelmes nap 
után a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot 
fizetni. 

 
8.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönbevevő a kölcsönt kizárólag a 1. pontban 

meghatározott célra használhatja fel. 
 
9.) A Kölcsönbeadó kiköti, hogy ha a Kölcsönbevevő a kölcsönösszeget neki felróható módon a 

szerződésen meghatározott céltól eltérően használja, a szerződés megszegéséből eredő 
jogkövetkezmények e felhasználás időpontjától kezdődően állnak be. 
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10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a szerződés tárgyra vonatkozó 
hatályos jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

11.) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírták. 

 
12.) Jelen szerződést Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2011. (VIII. 25.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 
 

 
Békés, 2011. augusztus ……. 
 
 
 

............................... .................................... 
Izsó Gábor Mester Péter 

polgármester elnök 
Békés Város Önkormányzata Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 

 
 
Ellenjegyző: 
 
 
  Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 
 
 

Tisztelt  
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 

5630 Békés, Szarvasi u. 1. 
 

Megbízzuk Önöket az alábbi bankszámlánk terhére az alábbi megnevezett Jogosult által 
benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 
 
 

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése 
Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 
(5630 Békés Petőfi u. 2. képviseli: 
Mester Péter elnök)  

Felhatalmazással érintett bankszámlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma 

53200077-1108210 

A jogosult neve: 

Békés Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala (5630 Békés 
Petőfi u. 2. képviseli: Izsó Gábor 
polgármester) 

A jogosult bankszámlájának pénzforgalmi 
jelzőszáma 

11998707-04606811-00000000 

 
 
A felhatalmazás időtartama :  2012. október 1-től visszavonásig 
 
További feltételek: a) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap 

b) a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza. 

 
Békés, 2011. augusztus …… 
    
 ………………………………………………… 
      Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 
 
 
Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt 
nyilvántartásunkba bejegyeztük, és az abban foglaltaknak eleget teszünk. 
 
 
 
Kelt,……………………….. 
 
 
 ……………………………………………….. 
 Kötelezett számlavezető pénzintézetének aláírása 
 
 


