
ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesült számára a munkaszervezet
folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének

meghosszabbítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 387/2019. (IX. 18.) számú határozatával döntött arról, hogy 3.000.000,-
Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
(Helyi TDM Szervezet) számára a folyamatos működés érdekében a 2019. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.

Erre azért volt szükség, mert a helyi TDM a Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség
munkaszervezeti feladatait elsősorban pályázati forrásból tudja megvalósítani. A TOP-
7.1.1.16-2016-00050 kódszámú (CLLD) projekt keretében 37.032.750,- Ft támogatást nyert a
fenti feladatokra, azonban az elnyert támogatás – kérelmük benyújtásáig - nem került részükre
átutalásra, ezért likviditási problémáik keletkeztek.

A fenti határozat szerint a TDM a kölcsönt a támogatási összeg folyósítását követően
haladéktalanul, legkésőbb 2019. december 15-ig, majd 2020. szeptemberi módosítás során
2021. március 31-ig köteles visszafizetni.

Tihanyi Tamás, a munkaszervezet vezetője ismét kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz,
melyben kéri a kölcsön visszafizetési határidejének 2021. december 31-re történő
módosítását.
A határidő módosítását a TOP-7.1.1-16-00050 kódszámú (CLLD) projekt keretében, a
Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség munkaszervezeti feladatainak zavartalan ellátása,
valamint a projekt lezárásának előkészítése érdekében kéri.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 387/2019. (IX. 18.) számú határozatával
3.000.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a Gárdony Város és Térsége
Turisztikai Egyesület számára a folyamatos működés érdekében a 2019. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület az erről szóló, 2019. szeptember 26-án kelt, 2020. szeptember 30-án
módosított kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja:
kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja:
„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles
visszafizetni, legkésőbb 2021. december 31-ig.”
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.



Határidő: szerződésmódosítás aláírására: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. június 11.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező



Kölcsönszerződés módosítás

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

másrészről
Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület, képviselője Kovacsics Imre elnök (címe:
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) adószám: 18503175-2-07, mint adós (a továbbiakban:
Adós) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület a TOP-7.1.1-16-2016-00050 kódszámú
(CLLD) projekt keretében 2017. 08. 01. napától a Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség
munkaszervezeti feladatait látja el. A Támogatási szerződésben rögzített összeg soron
következő részlete nem került átutalásra, ezért a források időbeli elmaradása miatt likviditási
probléma keletkezett.
A pályázati forrás soron következő részletének rendelkezésre állásáig Gárdony Város
Önkormányzat a 387/2019. (IX. 18.) számú határozata alapján kölcsönt biztosított az
Egyesületnek a 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

2. Az 1-es pont szerinti, 2019. szeptember 26-án kelt és 2020. január 31. napon, 2020.
szeptember 30. napon módosított kölcsönszerződés 5. pontja helyébe a következő lép:
„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles
visszafizetni, legkésőbb 2021. december 31-ig.”

3. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4. Jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
Szerződő Felek egymás között, rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek kikötik a Székesfehérvári
Járásbíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
határkörét és illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

5. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték,
és a Kölcsönszerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírják.

Ezen szerződésmódosítást Gárdony Város Önkormányzat a …/2021. (VI. …) határozatával
hagyta jóvá.

Gárdony, 2021. június

………………………… …………………………
Adós Kölcsönadó

…………………………
Jogi ellenjegyző

…………………………
Pénzügyi ellenjegyző


