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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

 

 

Szám: 1060-2/2012. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. január 30-án tartandó ülésére. 

 

 

N a p i r e n d :   Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület megkeresése hangszer 

eszközbeszerzési pályázatuk támogatása ügyében  

 

E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Id. Lenner Vilmos a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület elnöke megkereste az 

önkormányzatunkat, és együttműködésünket kéri. A megkeresést az előterjesztéshez 

mellékelem. 

 

Egyesületük a 122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázata 1015892 

azonosítószámú civil szervezetek eszközbeszerzése célterületen pályázatot nyert hangszerek 

vásárlására. 

 

A kötelezettségvállalás bruttó összege 1.828.500,-Ft. A pályázat a nettó kiadás 95%-át 

támogatja, a többi önerő. A pályázat utófinanszírozott, az Egyesület a pályázatot csak akkor 

tudja így igénybevenni, ha a teljes összeget előzetesen kifizeti. 

 

Ez az összeg az Egyesület számára nem áll rendelkezésére a levél szerint az önerő összege 

sem, amely a hivatkozott teljes költségből 460.723,-Ft. 

 

Az Egyesület arra kéri önkormányzatunkat, hogy nyújtson visszatérítendő támogatást 

1.368.000,-Ft értékben, hogy a pályázatot felhasználhassák. 

 

A pályázat útján 1.367.777,-Ft-ot várnak, mint támogatást.  

Az önrészből 460.723,-Ft-ból várhatóan az eszköz beszerzésének kifizetéséig 300.000,-Ft áll 

a rendelkezésükre így a fennmaradó 160.000,-Ft esetében kérik a tisztelt képviselő-testületet, 

hogy a több éves gyakorlatnak megfelelően visszanemtérítendő működési támogatásban 

szíveskedjenek részesíteni az Egyesületet 160.000,-Ft összegben. 

 

A kérelembe foglaltakat megvizsgáltam. Hasonló módon önkormányzatunk már támogatott 

helyi egyesületet 2011. esztendőben, amely kölcsön visszafizetése határidőben megvalósult. 
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Az önkormányzat támogatása nélkül vélhetően az egyesület nem tudja lehívni a megnyert 

pályázatot. 

Ahhoz, hogy a visszatérítendő támogatást vissza is tudják fizetni, szoros együttműködést kell 

megvalósítani az önkormányzat pénzügyi irodájával, amely az ügyben már eddig is 

megvalósult. 

 

Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi lehetőségei lehetővé teszik a visszatérítendő támogatás 

biztosítását a jelzett 1.368.000,-Ft összegben. 

 

A testület pozitív döntése esetén azért lenne szükséges minél előbb lépni, hogy az egyébként 

is hosszú általában 6 hónapos pályázati elszámolás minél előbb megvalósuljon, hiszen más 

hasonló konstrukciójú egyesületi ügylet várható ebben az esztendőben. 

 

Az államháztartási törvény, önkormányzati törvény nem tiltja a visszatérítendő támogatások 

biztosítását. Ez esetben a futamidő nem haladhatja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy 

azokat milyen szerv részére folyósították. /249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet számlaosztálya 

tartalmazza vonatkozó előírások 2. számlaosztály./ 

 

Az egyesület a visszatérítendő támogatás biztosítékaként garanciát felajánlani nem tud, ezért a 

visszatérítendő támogatás nyújtása fokozott kockázattal jár, mely a szoros pénzügyi 

elszámolási egyeztetésekkel enyhíthető. 

 

A képviselő-testület eddigi gyakorlata volt, hogy negyedévente biztosít visszanemtérítendő 

működési támogatást a helyi egyesületei számára. 

 

Meg kell vizsgálni a képviselő-testületi tagoknak, hogy az Egyesületnek tud-e nyújtani 

160.000,-Ft visszanemtérítendő működési támogatást, mely az önerőhöz még hiányzik. 

 

Az egyesületnek folyamatban van, az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságánál a 

Támogató Határozat módosításának kérelme, hiszen 2012-ben kevesebb eszközt tudnak 

vásárolni a megítélt támogatásból. 

 

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a kérelmet, a további feltétel, hogy a támogatási 

szerződést az engedélyező hatóság módosítsa. 

 

Mellékelem a visszanemtérítendő támogatásról, és a visszatérítendő támogatásról szóló 

tervezeteket döntéshozatal céljából. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti 

Brass Band Zenei Egyesülettel kötendő visszatérítendő támogatást elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a visszatérítendő támogatás aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 
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1/B. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti 

Brass Band Zenei Egyesülettel kötendő visszatérítendő támogatásról szóló megállapodást 

nem fogadja el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2/A.  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti 

Brass Band Zenei Egyesülettel kötendő visszanemtérítendő támogatást elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a visszanemtérítendő támogatás aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2/B. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Lengyeltóti 

Brass Band Zenei Egyesülettel kötendő visszanemtérítendő támogatásról szóló megállapodást 

nem fogadja el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. január 23. 

 

 

            Zsombok Lajos 

            polgármester 

 Az előterjesztést készítette: 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

         jegyző 

 

 

 



 

 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 
v i s s z a t é r í t e n d ő     t á m o g a t á s r a 

 

 

Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Önkormányzata 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. 

u. 2. képviseli Zsombok Lajos polgármester továbbiakban: önkormányzat. 

 

Másrészről Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
(megyei nyilvántartási szám 2557) képviseli id. Lenner Vilmos továbbiakban: egyesület 

 

 

Az önkormányzat az egyesület számára hangszerek vásárlására visszatérítendő támogatást 

nyújt az alábbiak szerint: 

 

1. Az önkormányzat Lengyeltóti Város Képviselő-testületének ……../2012.(I.30.) 

számú határozatával 1.368.000 Ft azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer forint 

pénzösszeget biztosít visszatérítendő támogatásként az egyesület számára az 5. pontba 

foglalt feltételek teljesülése esetén a 122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet civil szervezetek eszközbeszerzése 

célterületen 2009. november 16. napján benyújtott 2076913442 számon nyilvántartott 

pályázatának eszközbeszerzéséhez. 

2. Az önkormányzati  visszatérítendő támogatást az egyesület a pályázati támogatás 

egyesület számlájára érkezését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb a 

visszatérítendő támogatás folyósítását követő naptól számított 6 hónapon belül köteles 

visszafizetni. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a visszatérítendő támogatás ellenértékeként az 

egyesület ügyleti kamatot nem fizet. 

4. Az önkormányzat a visszatérítendő támogatást az egyesület OPT Bank Nyrt. 

Lengyeltóti fiókjánál vezetett 11743105-20003005 számú számlájára történő utalással 

teljesíti. 

5. A szerződő felek a visszatérítendő támogatás folyósításának feltételeként az 

alábbiakban állapodnak meg: 

a.) Az egyesület becsatolja kérelméhez az MVH Vidékfejlesztési Támogatások 

Igazgatósága által kibocsájtott módosító határozatot. 

b.) Az önkormányzat, a visszatérítendő támogatás folyósítására kötelezett ha, az egyesület 

11743105-20003005 számú számlája kivonatának bemutatásával igazolja, hogy a 

hangszerek vásárlásához szükséges (visszatérítendő támogatást meghaladó) további 

460.000,-Ft azaz négyszáz-hatvanezer forinttal rendelkezik. 

c.) A hangszer vásárlás MVH-nál történő elszámolásához (a tapasztalati adatok 

figyelembevételével) az elszámolás szabályai szerint az alábbi dokumentumok 

beszerzésre kerültek: 



 

 

1. Két különböző árajánlat és a kiválasztás indoklása, árajánlatos tételek esetében 

jegyzőkönyv legyen a kiválasztásról. 

2. Megrendelés vagy szerződés a nyertes ajánlattevővel. 

3. Minőségi tanúsítványok az eszközről. 

4. Az eszközökről (hangszerekről) átvételi jegyzőkönyv  

5. Az eredeti számlák, a hozzájuk kapcsolódó eredeti pénzügyi teljesítést igazoló 

dokumentumok (bankkivonat, hitelfolyósítási értesítő, baki igazolás, stb.) 

6. A főkönyvi/pénztárkönyvi kivonat az összes elszámolni kívánt összeggel, tárgyi 

eszköz nyilvántartása naprakészen. 

7. A beruházási képi és szöveges megjelenítését szolgáló, arculati tábla, a jelenleg 

érvényes! Az irányítóhatósági közleményben hivatkozott arculati kézikönyv a 

www.umvp.eu honalapon, a Dokumentumtár/Arculati anyagok oldalon/22 letölthető 

dokumentum, vagy az ÚMVP arculati kézikönyve” hivatkozás alatt található meg. 

8. A fentieken túl a jogszabályi változásból eredő dokumentumok, nyilatkozatok stb. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá. 

 

   ……………………………………..     ….…………………………………. 

        Zsombok Lajos           id. Lenner Vilmos 

  Lengyeltóti Város Önkormányzata              Brass Band Zenei Egyesület 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

 

1. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….    

 

2. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….  

http://www.umvp.eu/


M E G Á L L A P O D Á S  
 

v i s s z a n e m t é r í t e n d ő     t á m o g a t á s r a 
 
 
 

Mely létrejött Lengyeltóti Város Önkormányzata Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. - képviseli 
Zsombok Lajos polgármester, valamint a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 
– képviseli: id. Lenner Vilmos elnök- között, az egyesület 2012. évi működési 
támogatása ügyében az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-án a 
……./2012.(I.30.) számú határozatában fogadta el, hogy a Lengyeltóti Brass Band 
Zenei Egyesület működési kiadásaihoz 160 000.- Ft, azaz egyszáz-hatvanezer forint 
támogatást biztosít. 
Az Önkormányzat a fenti összeget a jelen megállapodás aláírásától számított 5 
napon belül átutalja a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 11743105-20003005 
számú számlájára. 
 
2./ A Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
fenti összeget  az egyesület eszközbeszerzések költségeinek fedezetére használja 
fel. 
Ezen összegről a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felé jegyzék 
szerint (mely tartalmazza számlák szerint a megnevezést, valamint a kifizetett 
összegeket) 2013. április 30-ig elszámol. 
 
3./ A támogatásban részesített szervezet tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
támogatás felhasználása nem az adott célra történik, illetve támogatott a fenti 
határidőig nem számol el a támogatás összegével, úgy Lengyeltóti Városi 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében foglaltak szerint 
szabályozott módon a szervezet részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg. 
 
4./ Felek vállalják, hogy a vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, 
konszenzus módon kívánják egymás között rendezni, ennek eredménytelensége 
esetére kikötik a Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
5./ Jelen megállapodás nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Lengyeltóti, 2012. január 23. 
 
 
 
 
 id. Lenner Vilmos  Zsombok Lajos 
 egyesület elnöke polgármester  


