
M E G Á L L A P O D Á S 
 
amely létrejött Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., 
képviselője Tóth István polgármester), valamint az 
 
Gárdony Római Katolikus Plébánia (2483 Gárdony, Posta u. 13., képviselője Páli Balázs 
plébános) között az alábbiak szerint: 
 
1. A Gárdony Római Katolikus Plébánia az „Innovatív mintaértékű többfunkciós kulturális, 

szabadidős közösségi tér létrehozása Gárdony belvárosában” című TOP-7.1.1-16-H-050-1 
azonosító számú TOP-CLLD pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a „Gárdonyi 
Katolikus templom közvetlen környezetének megújítása” című projekt 
megvalósítására.  

 A pályázatot támogatásra érdemesnek találták, a támogatói okirat elkészítése folyamatban 
van (támogatási kérelem száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00190). 

 
2. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete - …………….  számú határozata 

alapján a teljes tervezett projekt összeget megelőlegezi (21.266.403,- Ft), amelyből 
kölcsönként folyósítja a pályázati támogatás összegét (9.309.994,- Ft) és a templom lépcső 
felújításának költségét (nyertes vállalkozói ajánlat alapján utólag meghatározva), illetve 
támogatásként biztosítja a hiányzó önrészt az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósítása 
érdekében.  

 
3. A kölcsönkeret terhére pénzt igényelni előre egyeztetett időpontban lehet. A folyósítás a/az 

…………………………. számú bankszámlára utalással történik.  
 
4. A Gárdony Római Katolikus Plébánia az átutalt finanszírozást, kizárólag az 1. pont szerinti 

projekt megvalósítására használhatja fel.  
 
5. Az Önkormányzat jogosult a nyújtott forrás felhasználását ellenőrizni, ennek során a 

felhasználótól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni. A Gárdony 
Római Katolikus Plébánia hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat meghatalmazottja 
betekintést nyerjen teljes körű pénzügyi elszámolásába.  

 
6. A Gárdony Római Katolikus Plébánia a számlájára érkező támogatást köteles továbbutalni 

8 munkanapon belül Gárdony Város Önkormányzat számlájára a templomlépcső 
felújításának br. összegével együtt.  

 
7. A Gárdony Római Katolikus Plébánia tudomásul veszi, hogy a projekt meghiúsulása 

esetén, vagy a meghatározott céltól engedély nélkül történő felhasználása esetén az átutalt 
támogatást/kölcsönt egy összegben haladéktalanul köteles visszafizetni.  

 
8. Vitás kérdések esetén Felek tárgyalásos úton törekednek a megoldásra. Amennyiben az 

nem vezet eredményre, Felek kikötik a Székesfehérvári Járási Bíróság, illetőleg pertárgy 
értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 

 
Gárdony, 2020. …………..  
 
 

Gárdony Város Önkormányzat Gárdony Római Katolikus Plébánia 
Tóth István Páli Balázs 

polgármester plébános 
 


