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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 13-i ülésén újabb fordulóban tárgyalta a 

Vállalkozói Alap felhasználásról szóló támogatás tervezetet, amelybe a Békési Ipartestület, a Békési 
Kisgazdakör és a Vállalkozói Tanács javaslatai is beépítésre kerültek.  

Az önkormányzati vagyonról szóló 46/2006. (XII. 15.) számú rendeletünk 13. § (13) 
bekezdése szerint: 
„Minden támogatási tervezetet - a jogszabálytervezetet is – elızetesen be kell jelenteni a 
pénzügyminiszternek.”  

A fentiekbıl következik, hogy jogszabályi kötelezettségünk a támogatás tervezet 
megküldése a Pénzügyminisztériumba véleményezésre. 

A támogatás tervezetet és a részletes pályázati kiírást a Képviselı-testület május 13-i ülésen 
elfogadta, így azt véleményezésre megküldtük Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának.  

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda pályázati felhívással kapcsolatos, írásban megküldött 
álláspontja a következı: 

„A felhívás alapján a vállalkozások részére nyújtandó támogatás de minimis támogatásnak 
minısül, és összhangban van az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a 
csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/ EK bizottsági rendelete 
(továbbiakban: 1998/2006/ EK. bizottsági rendelet) rendelkezéseivel.” 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott támogatási tervezetet, valamint a részletes 
pályázati kiírást a fenti vélemény alapján testületnek elfogadásra javasoljuk. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap felhasználásra összeállított és a 
jegyzıkönyv …. mellékletét képezı támogatási tervezetet, valamint a jegyzıkönyv …. számú 
mellékletét képezı részletes pályázati kiírást elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen annak határidıre történı és helyben szokásos módon való megjelentetésérıl. 

Határid ı:                azonnal 

Felelıs:                   Izsó Gábor polgármester 

                   Váczi Julianna osztályvezetı 
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Békés, 2008. május 21. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

          … számú melléklet 
 

 
 

Támogatási tervezet 
 

Támogatást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) 
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön. 
A támogatás forrása: a 2008. évi költségvetésben tervezett 20 MFt Vállalkozói Alap (a 
továbbiakban: Alap) 
Támogatási cél: Békés város közigazgatási területén létesített munkahelyteremtı, és munkahely 
megtartó beruházások támogatása. 
Támogatás mértéke: - pályázatonként minimum  200.000 Ft, 

   - maximum: - a számlákkal, adásvételi szerzıdésekkel igazolt költségek nettó 
összege azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját 
visszaigényelték  
- a számlákkal, adásvételi szerzıdésekkel az igazolt költségek 
bruttó összege azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját 
nem igényelték vissza.  

Saját forrás: nem kerül megállapításra. 
 

Pályázati feltételek: 
- pályázhat egyéni vállalkozó, ıstermelı vagy gazdasági társaság (továbbiakban : Pályázó) 
- a pályázó igazolja, hogy nincs köztartozása 
- a pályázó igazolja, hogy nem áll végelszámolás, csıdeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt 
- a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozói Tanács és a 

képviselı-testület tagjai megismerhessék 
- a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatokat a Polgármesteri Hivatal kezelje 
- a pályázó vállalja, hogy a kölcsönszerzıdés megkötését követı 3 hónapos türelmi idıvel, a 

kölcsön törlesztését megkezdi  
- a pályázat alapján nyújtott támogatások csekély összegő támogatásnak minısülnek, 

amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a 
csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani  

- csekély összegő támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az 
elızı három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegő támogatások 
támogatástartalmáról. Minden egyes új csekély összegő támogatás odaítélésekor az adott 
pénzügyi évben, valamint az elızı két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegő támogatás 
teljes összegét figyelembe kell venni. A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad 

- egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 
200.000 eurónak megfelelı forintösszeget 

- ezen a jogcímen („de minimis”) nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban 
tevékenykedı vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehetı igénybe mezıgazdasági 
illetve halászati termékek elıállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az 
exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez {az Európai Közösséget létrehozó 
Szerzıdés I. számú mellékletében felsorolt termékek (mezıgazdasági, halászati ágazat, 
akvakultúra [vízi élılényekkel kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés]) 
elıállításával, feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos tevékenységekre}, valamint az 
import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatások esetében 
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- nem nyújtható támogatás azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak 
valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben 

- a kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 
támogatási döntés napjától számított 10 évig megırizni. 

 
Pályázni lehet: 
 

1. Beruházások utólagos támogatására:  
• Amennyiben 2007. szeptember 1-je után, de a pályázat kiírását megelızıen (2008. 

május 15.) indított és átadott beruházások esetén elsısorban a Pályázó által felvett 
hitel részbeni, vagy teljes összegő kiváltására az Alapból kamatmentes kölcsön 
igényelhetı. 

• Kizárólag saját forrásból megvalósult beruházás esetében a likviditási gondok 
enyhítésére a forgótıke egyszeri finanszírozására igényelhetı kamatmentes kölcsön. 

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák 
benyújtása, mőködési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel igazolása, stb.),  

• A pályázatban be kell mutatni, hogy a megvalósult vagy megvalósuló beruházásnak 
milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megırzésére. 

 
2. Tervezett beruházások támogatására:  

• Ha a Pályázó a beruházás megvalósításához hitelfelvételre kényszerülne, annak 
részbeni vagy teljes összegő kiváltására igényelhetı az Alapból támogatás. 

• Ha Pályázó a beruházása finanszírozásához pályázatot nyújt be bármely kiíró által 
meghirdetett pályázatra, az önerı részbeni (a kiírás feltétele a 20 % önerı megléte) 
biztosítására igényelhetı az Alapból támogatás. Ebben az esetben az Alapból 
megítélt támogatás összegérıl a Támogató nyilatkozatot bocsát ki, amennyiben az a 
pályázat beadáshoz szükséges.  

• A támogatás igényléséhez be kell mutatni a tervezett beruházást azzal 
összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely 
megırzésére. 

 
Elszámolható költségek:  
A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák (például: 
építési, gép, berendezés, haszongépjármő, induló árukészlet, ingatlan). Ingatlan vásárlása esetén 
adásvételi szerzıdés is elfogadható. 
 
Beadási határidı: 2008. június 13. (1. forduló) 
A beadott pályázatokat a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja, egy alkalommal hiánypótlást írhat elı 3 
napos határidıvel.  
A Képviselı-testület elé döntésre a Vállalkozói Tanács ajánlásával és a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján kerülnek a pályázatok. 
Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem kerül támogatásként kiosztásra a megszabott 
határideig, abban az esetben új pályázat írható ki. 
 
Elbírálás határideje: 2008. júniusi testületi ülés, de legkésıbb 2008. június 30. 
Kamatmentes kölcsönszerzıdések megkötésének határideje: A döntést követı 5 napon belül a kiíró 
értesíti a pályázatban részt vevıket a döntés eredményérıl. Az értesítést követı 15 napon belül 
kerül sor a szerzıdések megkötésére. Más támogatókhoz benyújtott pályázat esetén, a pályázat 
eredményének ismeretében, folyamatosan kerül sor a szerzıdés megkötésére.  
 
A kölcsön folyósítása: a kölcsön szerzıdésben egyedileg kerül megállapításra. 
 
A visszafizetés feltételei: 



 5 

• Türelmi idı: a folyósítástól számított 3 hónap. 
• A visszafizetés határideje: 2 év, indokolt esetben (errıl a kiíró dönt) 3 év. 
• A teljesítés havi egyenlı részletekben történik, de ettıl eltérıen a tárgyévi fizetési 

kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés alapján (pl. mezıgazdasági 
vállalkozó) is teljesíthetı, amennyiben errıl a felek külön megállapodnak. 

• Nem fizetés esetére a kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg az adós felhatalmazó levelet 
állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára. 

• A kölcsönszerzıdés megkötéséhez szükséges két kezes kötelezettségvállalása. 
• A visszafizetés feltételeként ingatlan fedezet is kiköthetı.  

 
A kiíró joga: 
A pályázat kiírójának joga van a pályázatok egy részét vagy egészét indoklás nélkül 
eredménytelennek minısíteni. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, amelynek a benyújtója, vagy az a gazdasági társaság, 
amelynek érdekeltségi körébe tartozó személy részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos döntésben 
és/vagy annak elıkészítésében. 
 

Pályáztatás menete 2008-tól (1. forduló) 
 

Február 28-ig Költségvetés elfogadása 
2008. május 31. Pályázat kiírása 
2008. június 13. Pályázatok beérkezése 
2008. június 30-ig Elbírálási határidı, döntés 
Folyamatos Támogatási szerzıdések megkötése 
A szerzıdésbe rögzített 
feltételekkel 

Kamatmentes kölcsön kifizetése, és 
visszafizetése 
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… számú melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 
 
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói 
Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására, 
amelyeknek bizonyított a munkahely teremtı és/vagy megtartó hatása. A pályázat keretében 
rendelkezésre álló összeg összesen 20 millió forint. 
A pályázat keretében az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók, 
ıstermelık illetve gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják, hogy a megvalósított beruházás 
eredményeként szervezetükön belül új álláshelyet hoznak létre, de legalább az alkalmazottak 
állománya nem csökken. A létszámadatokat a támogatás visszafizetésének idıtartama alatt a 
Polgármesteri Hivatal ellenırizteti. 
 
Támogatást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata 
Támogatás formája:   kamatmentes kölcsön 
Támogatási cél:   munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatása 
Támogatás mértéke:  

• Minimum:  200.000 Ft,  
• Maximum : - a számlákkal, adásvételi szerzıdésekkel igazolt költségek nettó összege 

azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját visszaigényelték  
                          - a számlákkal, adásvételi szerzıdésekkel az igazolt költségek bruttó összege 

azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját nem igényelték vissza.  
Saját forrás: nem kerül megállapításra. 
A pályázat alapján nyújtott támogatások csekély összegő támogatásnak minısülnek, amelyeket 
kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de 
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 
szabályai alapján lehet nyújtani. 
Csekély összegő támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elızı 
három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegő támogatások támogatástartalmáról. 
Minden egyes új csekély összegő támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az 
elızı két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegő támogatás teljes összegét figyelembe kell 
venni. A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerinti tájékoztatást ad. 
 
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegő támogatás nem halmozható más 
állami támogatással, ha az ilyen jellegő támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást 
eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 
 
Pályázni lehet: 
 

3. Beruházások utólagos támogatására:  
• Amennyiben 2007. szeptember 1-je után, de a pályázat kiírását megelızıen (2008. 

május 15.) indított és átadott beruházások esetén elsısorban a Pályázó által felvett 
hitel részbeni, vagy teljes összegő kiváltására az Alapból kamatmentes kölcsön 
igényelhetı. 

• Kizárólag saját forrásból megvalósult beruházás esetében a likviditási gondok 
enyhítésére a forgótıke egyszeri finanszírozására igényelhetı kamatmentes kölcsön. 

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák 
benyújtása, mőködési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel igazolása, stb.),  
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• A pályázatban be kell mutatni, hogy a megvalósult vagy megvalósuló beruházásnak 
milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megırzésére. 

 
4. Tervezett beruházások támogatására:  

• Ha a Pályázó a beruházás megvalósításához hitelfelvételre kényszerülne, annak 
részbeni vagy teljes összegő kiváltására igényelhetı az Alapból támogatás. 

• Ha Pályázó a beruházása finanszírozásához pályázatot nyújt be bármely kiíró által 
meghirdetett pályázatra, az önerı részbeni (a kiírás feltétele a 20 % önerı megléte) 
biztosítására igényelhetı az Alapból támogatás. Ebben az esetben az Alapból 
megítélt támogatás összegérıl a Támogató nyilatkozatot bocsát ki, amennyiben az a 
pályázat beadáshoz szükséges.  

• A támogatás igényléséhez be kell mutatni a tervezett beruházást azzal 
összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely 
megırzésére. 

 
Elszámolható költségek:  
A beruházás megvalósításhoz, illetve a vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák (például: 
építési, gép, berendezés, haszongépjármő, induló árukészlet, ingatlan). Ingatlan vásárlása esetén 
adásvételi szerzıdés is elfogadható. 
 
Pályázók, kedvezményezettek köre: 
A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, ıstermelı és 
ıstermelıi igazolvánnyal nem rendelkezı regisztrált termelı, amelynek nincs köztartozása, nem áll 
csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet 
hoz létre, de legalább az alkalmazottak munkajogi létszáma a kölcsön visszafizetésének 
idıszakában (2, indokolt esetben 3 év) nem csökken.  
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 
200.000 eurónak megfelelı forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban 
a szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehetı igénybe 
mezıgazdasági illetve halászati termékek elıállításához, feldolgozásához vagy azok 
értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez {az Európai 
Közösséget létrehozó Szerzıdés I. számú mellékletében felsorolt termékek (mezıgazdasági, 
halászati ágazat, akvakultúra [vízi élılényekkel kapcsolatos gazdálkodás, termelés, 
tenyésztés]) elıállításával, feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos tevékenységekre}, 
valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatások esetében. Nem 
nyújtható támogatás azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak 
valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben.  
 
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási 
döntés napjától számított 10 évig megırizni. 
 
A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: 
 

1. Egyéni vállalkozók esetén érvényes vállalkozói igazolvány másolata 
2. İstermelık esetén érvényes ıstermelıi igazolvány, vagy ıstermelıi igazolvánnyal nem 

rendelkezı regisztrált termelı esetén az errıl szóló igazolás másolata 
3. Gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata 
4. APEH által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás, mely szerint a pályázónak nincs 

köztartozása 
5. A beruházás mőszaki leírása, költségkalkulációja, a megvalósítás pénzügyi forrásainak 

bemutatása, árajánlatok, vagy már meglévı számlák, szerzıdések másolatának csatolása. A 
támogatás igényléséhez szükséges annak bemutatása, hogy a beruházás megvalósulása után 
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milyen hatással lesz a mőködésre, az eredményességre és az alkalmazottak munkajogi 
létszámára. 

6. A pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll csıdeljárás, felszámolási eljárás vagy 
végelszámolás alatt 

7. A pályázó nyilatkozata a pályázat beadásának idıpontjában meglévı munkajogi létszámról 
8. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozói 

Tanács és a Képviselı-testület tagjai megismerhetik 
9. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplı adatokat a Polgármesteri 

Hivatal kezelje  
10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. 

11. A vállalkozás nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás által a 
megelızı három pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott valamennyi 
csekély összegő (de minimis) támogatásokról. 

  
Beadás módja és határideje: 
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezıen csatolandó mellékletek beadásával lehet.  
A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petıfi u. 2.) kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésıbb 2008. június 13-ig beérkezzen. A 
borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „ Vállalkozói Alap Pályázat” 
 
Támogatási feltételek:  
A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás részére nyújtható, amely elfogadja, illetve tudomásul 
veszi a pályázat alábbi feltételeit: 

1. A pályázatokat a beadási határidı lejárta után a Pénzügyi Bizottság bontja, a kiírási 
feltételek szempontjából megvizsgálja, értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elı 3 
napos határidıvel. Az elıkészített pályázatokat ajánlásra a Vállalkozói Tanácsnak 
továbbítja. 

2. A pályázatokról Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 
javaslata és a Vállalkozói Tanács ajánlása alapján dönt, legkésıbb 
2008. június 30. napjáig. 

3. A kamatmentes kölcsön-szerzıdést a nyertes pályázókkal Békés Város Önkormányzata a 
döntést követı 15 napon belül megköti. Más támogatókhoz benyújtott pályázat esetén, a 
pályázat eredményének ismeretében, folyamatosan kerül sor a szerzıdések megkötésére.  

4. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerzıdésben rögzített 
feltételekkel kezdi meg. 

5. A beruházás Békés Város közigazgatási területén jött/jön létre. A támogatás 
visszafizetésének idıszakában (2 vagy 3 év) a munkáltató által alkalmazottak munkajogi 
létszáma nem csökkenhet.  

6. A kölcsön felhasználásáról a támogatás utolsó részletének visszafizetéséig el kell számolni. 
Ennek megfelelıen a vállalkozás beszámolót készít, melyben bemutatja a megvalósult 
beruházást, annak hatását a vállalkozás mőködésére, eredményességére, valamint az 
alkalmazottak munkajogi létszámát az idıszak végén. A vállalkozás eredeti számlákkal, 
vagy adásvételi szerzıdés csatolásával és az ÁFA elszámolás bemutatásával számol el a 
kölcsön összegével, amelyeket ellenırzés után a Polgármesteri Hivatal a támogatottnak 
visszaküld. 

7. A támogatás idıtartama alatt a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenıriztetni a beruházás 
megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében a vállalkozó székhelyére, 
telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. A vállalkozó az ellenırzést tőrni köteles. 

8. Amennyiben az ellenırzés során megállapításra kerül, hogy a vállalkozó a pályázatban, 
illetve a kölcsönszerzıdésben megállapított feltételeket nem tartja be, a kölcsön 
visszafizetése azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki alapkamat kétszeresével 
növelten, 8 napon belül meg kell fizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára. 



 9 

9. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetése a 8. pont alapján történik, vállalkozó kizárja 
magát a következı 3 év során meghirdetett Vállalkozói Alap pályázatokból. 

 
A visszafizetés feltételei: 

1. Türelmi idı: a folyósítástól számított 3 hónap. 
2. A visszafizetés határideje: 2 év, indokolt esetben (errıl a kiíró dönt) 3 év. 
3. A teljesítés havi egyenlı részletekben történik, de ettıl eltérıen a tárgyévi fizetési 

kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés alapján (pl. mezıgazdasági 
vállalkozó) is teljesíthetı, amennyiben errıl a felek külön megállapodnak. 

4. Nem fizetés esetére a kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg az adós felhatalmazó levelet 
állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára. 

5. A kölcsönszerzıdés megkötéséhez szükséges két kezes kötelezettségvállalása. 
6. A visszafizetés feltételeként ingatlan fedezet is kiköthetı.  

 
 
 
Békés, 2008. május 20. 
 

 Izsó Gábor sk. 
 polgármester 

 


