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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án tartandó testületi ülésére

Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány kérelmének támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány (2484 Gárdony, Agárd-Iskola utca 17.) pályázatot
adott be a TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú helyi felhívás keretében „Építs világot”
címmel.
A pályázott 1.854.622.-Ft összegből az Alapítvány a helyi közösségépítő rendezvénysorozat
megszervezését, játékok beszerzését kívánja finanszírozni.

A pályázathoz nem volt szükség önerőre, de nyertes pályázat esetén előlegként az
alapítványok a támogatás 25 %-át igényelhetik.

Mivel az Alapítvány nem rendelkezik a fennmaradó 75 % összeggel, ezért a kuratórium
elnöke azzal a kéréssel fordult Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy
azt biztosítsa kölcsön formájában a projekt megvalósítása céljából.

A pályázat kedvező elbírálása esetén a rendezvénysorozat 2019. 09. 01. – 2020. 05. 31. között
valósulna meg.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 27-i ülésén a 87/2019. (II.
27.) határozatával az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány (2484 Gárdony, Agárd-Iskola utca
17.) TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú helyi felhívás keretében „Építs világot” címmel
beadott pályázat megvalósítását 1.390.967.-Ft kölcsönnel támogatta a 2019. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére, amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban
részesül. A kölcsön visszafizetésének határideje 2020. 05. 31. napban került meghatározásra.

A pályázatról 2020. január 29-én megszületett a döntés. A döntési folyamat elhúzódása,
valamint - az Irányító Hatóság hiánypótlási felhívásának eleget téve - a projekt összköltsége
kis mértékben változott.
Az elnyert támogatás összesen 2.091.952.-Ft, melynek 75 %-a 1.568.964.-Ft.
Megvalósulás ideje 2020. 07. 15. – 2021. 05. 31. a mellékelt projekt ütemterv szerint.

Az Alapítvány elnöke a mellékelt kérelemben kéri a megváltozott összeg szerinti kölcsön
biztosítását az megvalósítási határidőhöz illeszkedő visszafizetési határidővel.

A fentiek miatt a 87/2019. (II. 27.) határozat visszavonása, és új döntés meghozatala
szükséges.

Javaslom, hogy az Alapítvány részére a pályázat záró elszámolásának elfogadásától, valamint
a támogatás Alapítvány részére történő teljes átutalásától számított 8 napig Gárdony Város
Önkormányzat a kért 1.568.964.-Ft összeget kölcsön formájában biztosítsa az Alapítvány
részére.



I. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2019. (II. 27.) határozatot
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

II. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány
(2484 Gárdony, Agárd-Iskola utca 17.) TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú helyi felhívás
keretében „Építs világot” címmel beadott pályázat megvalósítását 1.568.964.-Ft összeggel
kölcsön formájában támogatja a 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A
kölcsön visszafizetésének határideje a támogatási összeg folyósítását követő 8 napon belül.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. február 18.
Tóth István

polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező



Kölcsönszerződés

amely létrejött
egyrészről Gárdony Város Önkormányzat, képviselője Tóth István polgármester (címe: 2483
Gárdony, Szabadság út 20-22.), mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről
Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány, képviselője Simon Virág (címe: 2484 Gárdony, Agárd-
Iskola utca 17. Adószám: 18912834-1-07), mint adós (a továbbiakban: Adós)

Kölcsönadó és Adós (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:

1. Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány (2484 Gárdony, Agárd-Iskola utca 17.) TOP-7.1.1-16-
H-050-5 azonosító számú helyi felhívás keretében „Építs világot” című pályázat
megvalósítására kapott 2.091.952.-Ft támogatást. A projekt megvalósítására a támogatás
összegének 25 %-át igényelheti előlegként, mely összeg a programok időbeni megvalósítását
nem teszi lehetővé.

2. A teljes pályázati forrás rendelkezésre állásáig Gárdony Város Önkormányzat a
……./2020. (II .26.) számú határozata alapján kölcsönt ad a 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.

3. A kölcsön összege 1.568.964.-Ft, azaz Egymillió-ötszázhatvannyolcezer-
kilencszázhatvannégy forint.

4. A kölcsön folyósítása jelen szerződés aláírása után a Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány
57800026-10070200-00000000 számú számlájára utalással történik.

5. Adós a kölcsön összegét a teljes támogatási összeg folyósítását követő 8 napon belül
köteles visszafizetni Gárdony Város Önkormányzat 11736082-15362852 számú számlájára.

6. Adós a kölcsönt kizárólag Gárdony Város Önkormányzat ....../2020. (II. 26.) számú
határozatában foglalt célra használhatja fel.

7. Kölcsönadó jogosult a kölcsön felhasználását ellenőrizni, ennek során Adóstól az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni. Adós hozzájárul ahhoz, hogy a
Kölcsönadó betekintést nyerjen teljeskörű pénzügyi elszámolásába.

8. Adós tudomásul veszi, hogy a cél meghiúsulása esetén, vagy a meghatározott céltól történő
felhasználás esetén a kölcsönt azonnal egy összegben köteles visszafizetni.

9. Jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
Szerződő Felek egymás között, rövid időn belül közvetlenül kisérlik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek kikötik a Székesfehérvári Járási



Bíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
határkörét és illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

10. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
értelmezték, és a Kölcsönszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírják.

Gárdony, 2020. …………………………………….

………………………… …………………………
Adós Kölcsönadó

…………………………
Jogi ellenjegyző

…………………………
Pénzügyi ellenjegyző


