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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

 

 

Szám:…………………. /2012 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december 17-én tartandó ülésére. 

 

 

N a p i r e n d :   Lengyeltóti Városi Sportegyesület megkeresése sportöltöző felújítás és  

      bővítés ügyében 

 

E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szekeres Imre a Lengyeltóti Városi Sportegyesület elnöke megkereste az önkormányzatunkat, 

és együttműködésünket kéri. A megkeresést az előterjesztéshez mellékelem. 

 

Egyesületük az MVH-hoz 1024153 azonosítószámon benyújtott pályázatukra 9.200.000 Ft-ot 

nyert, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához Civil 

szervezetek infrastruktúra fejlesztése célterületre igénybe vehető támogatások jogcímen a 

városi sportöltöző felújítás és bővítésre. 

 

A pályázat intenzitása az egyesület esetén 100%-os. Elszámolása utófinanszírozott. A 

pályázott összeget csak úgy tudja igénybe venni az egyesület, ha azt előzetesen kifizeti.  

 

Az MVH-s pályázatok gyakorlatát figyelembe véve a kifizetési kérelem (támogatási összeg 

utalása) benyújtását követően kb. 6 hónapos kifizetéssel lehet számolni az MVH részéről.  

 

Az Egyesületnek a 9.200.000 Ft nem áll rendelkezésére, hogy megelőlegezze a pályázati 

összeget. Ebben kéri a Képviselő-testület konstruktív segítségét. 

 

Az Egyesület a sportöltözőt Lengyeltóti Város sportszerető lakossága javára kívánja 

rendelkezésre bocsátani; megvalósítására a külterületi 024 hrsz.-ú Lengyeltóti város 

tulajdonát képező sporttelep megnevezésű ingatlanon kerülne sor. A fenti ingatlanon 

helyezkedik el futballpálya is. 

 

A pályázatra elnyert beruházásnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van, mely az Egyesületet 

terheli. Ez alatt az időszak alatt a pályázatot a közreműködő hatóság bármikor ellenőrizheti. 

 

Az Egyesület elnökével, több alkalommal személyes egyeztetést folytattam. Felmerült 

lehetőségként, hogy az Egyesület pénzintézeti hitel felvételéhez az önkormányzat mögöttes 

kötelezettség vállalóként, kezesként jelenjen meg. 
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A hitelügyintézés költsége és a várható 6 hónapos kamatköltség azonban 400-450 e Ft lenne, 

amelyet az Egyesületnek vagy a mögöttes kötelezettség vállalónak a pályázati támogatáson 

felül ki kellene fizetni. 

 

Másik megoldásként kínálkozik az Egyesület vezetőjének azon kérése, hogy az önkormányzat 

2012 decemberében 1.000.000 Ft, ezt követően 2013. áprilisában 3.000.000. Ft kölcsönnel 

segítse elő a beruházás megvalósítását. 

 

Az Egyesület vállalja, hogy az elszámolásokat (rész számlákat) úgy ütemezi, hogy azok 

támogatási összege a következő elszámolásig az MVH-tól visszaérkezzen. 

Továbbá vállalja, hogy a kivitelezési munkákat 2013-ban úgy ütemezi, hogy azok a bajnoki 

mérkőzések lebonyolítását nem akadályozzák. 

Az Egyesület a fenntartási időszakot követően megállapodásban foglaltak szerint a 

sportöltözőn végzett beruházás tulajdonjogát az önkormányzatnak ajándékozás jogcímén át 

kívánja adni. 

 

A kérelembe foglaltakat megvizsgáltam. 

 

Az önkormányzat pénzintézetnél kezességet vállalhat, ez esetben azonban fokozott 

figyelemmel kell lennünk a hitelfelvételi korlátra az 1990. évi 5. tv. 88. § (2).bekezdése „A 

helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének 

és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciája és kezességvállalásának 

lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.” 

 

Az államháztartási törvény, önkormányzati törvény nem tiltja rövid lejáratú támogatási 

kölcsön 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/ 

 

A döntéshozatalhoz felülvizsgáltam az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A mindennapi 

működés mellett a a kért ütemezés szerinti kölcsön folyósítása az önkormányzat 

működőképességét nem befolyásolja. 

 

Az Egyesület a kölcsön biztosítékaként, garanciát felajánlani nem tud ezért a kölcsön nyújtása 

az önkormányzat részéről fokozott kockázattal jár. 

 

Mérlegelni kell emellett a pályázat által nyújtott kölcsönös előnyöket is. 

 

Mellékelek a Képviselő-testület számára kölcsönszerződést és megállapodás tervezetet, 

melyet szíveskedjenek megvitatni. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Városi Sportegyesülettel kötendő kölcsönszerződést elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

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

Városi Sportegyesülettel kötendő kölcsönszerződést nem fogadja el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Városi Sportegyesülettel kötendő megállapodást elfogadja. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Városi Sportegyesülettel kötendő megállapodást nem fogadja el. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. december 14. 

 

 

            Zsombok Lajos 

            Polgármester 

 

 

 Az előterjesztést készítette: 

 

 

Sándor János 

Főmunkatárs 

 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

         jegyző 

 

 

 



 

 

 

K ö l c s ö n s z e r z ő d é s 
 

 

 

Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Önkormányzata 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

képviseli Zsombok Lajos polgármester továbbiakban: kölcsönadó 

 

Másrészről Lengyeltóti Városi Sportegyesület 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. (MVH 

regisztrációs szám 1004557863) képviseli Szekeres Imre és Újvári László továbbiakban: 

kölcsönvevő között. 

 

 

Kölcsönadó a kölcsönvevő számára a Lengyeltóti 026 hrsz.-ú sportpálya területén  öltöző 

korszerűsítése és bővítése céljára kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: 

 

 

1. Kölcsönadó Lengyeltóti Város Képviselő-testületének …../2012.(12. 16.) számú 

határozatával 2012. decemberében 1.000.000 Ft azaz egymillió forint pénzösszeget, 

2013. április hónapban 3.000.000 Ft. azaz hárommillió forint pénzösszeget biztosít 

kölcsönként kölcsönvevő számára az 5. pontba foglalt feltételek teljesülése esetén a 

135/2008.(X.18.) FVM rendelet és a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtott 

támogatások részletes feltételei szerint a 1024153 azonosítószámú pályázatból 

megvalósuló sportöltöző korszerűsítése és bővítése utó finanszrozásának áthidalására. 

. 

2. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az elszámolásokat (rész számlákat) úgy ütemezi, hogy 

azok támogatási összege a következő elszámolásig az MVH-tól visszaérkezzen 

3. Kölcsönadó a kölcsön pénzösszegét az utolsó elszámolást követő pályázati támogatás 

kölcsönvevő számlájára érkezést követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb az első 

kölcsön folyósítását követő naptól számított 10 hónapon belül köteles visszafizetni. 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kölcsön ellenértékeként kölcsön vevő ügyleti 

kamatot nem fizet. 

5. Kölcsönadó a kölcsönt kölcsönvevő OPT Bank Nyrt. Lengyeltóti fiókjánál vezetett 

11743105-20002114 számú számlájára történő utalással teljesíti. 

6. A szerződő felek a kölcsön folyósításának feltételeként az alábbiakban állapodnak meg: 

 

a.) A sportöltöző korszerűsítése és bővítése kialakítását követően közös műszaki átadás 

átvételi eljárás zajlik (rész számlák esetében is), amelyen a kölcsönadó által megjelölt 

személy a műszaki ellenőr mellett az átvételt írásban igazolja. 

b.) A sportöltöző korszerűsítése és bővítése MVH-nál történő rész- és végelszámolásához 

(a tapasztalati adatok figyelembevételével) az elszámolás szabályai szerint az alábbi 

dokumentumok beszerzésre kerültek: 



 

 

 

 

1. Építési engedély, ha engedélyköteles a beruházás, (rész számlához is) 

- Ha igen, akkor jogerős építési engedély határozat és építési tervdokumentáció 

- Ha nem, akkor az erre vonatkozó építésügyi hatósági igazolás. 

2. Két különböző kivitelezői árajánlat és a kiválasztás indoklása, árajánlatos tételek 

esetében a szükséges árajánlatok (rész számlához is) 

3. Építési napló, felmérési napló (tételes számításokkal igazolva, alátámasztva az egyes 

ÉNGY és árajánlatos mennyiségeket. (rész számlához is) 

4. Kivitelezési szerződés/ek. (rész számlához is) 

A felelős műszaki vezető jogosultsága igazolt (kamarai bizonyítvány). 

A műszaki ellenőr jogosultsága igazolt (kamarai bizonyítvány). 

A műszaki ellenőrrel kötött szerződés. 

A beépített anyagokról a szállító levelek. 

A beépített anyagokról (CE) minőségi tanúsítványok. 

5. Kivitelezői nyilatkozat (rész számlához is) 

6. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (rész számlához is) 

Jogerős használatbavételi engedély, vagy működési/üzemeltetési         

engedély.(végszámlához) 

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

dokumentumok (bankkivonat, hitelfolyósítási értesítő, banki igazolás, stb.) (rész 

számlák kifizetését követő 5 napon belül bemutatva.) 

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

nyilvántartása naprakészen. 

9. 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. 

10. A fentieken túl a jogszabályi változásból eredő dokumentumok, nyilatkozatok stb. (rész 

számlához is) 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. kölcsönre vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

 

 

 

 

http://www.umvp.eu/


 

 

 

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

egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá. 

 

 

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

kölcsönadó      kölcsönvevő  

 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

 

1. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….    

 

2. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….    

 

 



 

M e g á l l a p o d á s 
 

 

 

Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 8693 Lengyeltóti, Zrínyi 

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

 

másrészről Lengyeltóti Városi Sportegyesület 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M.. u. 2. (MVH 

regisztrációs száma: 1005405608) képviseli: Szekeres Imre és Újvári László továbbiakban: 

egyesület között.  

 

 

1. A Lengyeltóti Városi Sport Egyesület a 135/2008.(x.18.) FVM rendelet és a 76/2011. 

(VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtott támogatások részletes feltételei szerint a 

1024153 azonosítószámú Civil szervezetek infrastruktúra fejlesztése célterületre 

„Lengyeltóti sportöltöző korszerűsítése és bővítése” cimmel benyújtott pályázatával 

9.200.000 Ft támogatást nyert a 026 hrsz.-ú Lengyeltóti Város Önkormányzata 

tulajdonát képező sportpálya ingatlanon, melyet a megvalósítást követően a város 

lakossága javára, az Egyesület jelen megállapodással használatra felajánl. 

 

 

1. Az önkormányzat a felajánlást köszönettel elfogadja. 

2. Jelen megállapodás aláírásával az önkormányzat hozzájárul hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező 026 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű külterületi ingatlanon a 

sportöltöző felújítási és bővítési munkáit az építési engedélynek megfelelően, a 

jogszabályokban és pályázati kiírásban foglalt előírásoknak megfelelően az Egyesület 

megvalósítsa. 

3. Az önkormányzat a megállapodás mellékletét képező építési engedélynek megfelelően 

a 026 hrsz.-ú ingatlanon ingyenes használatot enged a sportpálya és sportöltöző 

mindenki általi használatára. 

4. Megállapodó felek a pályázatban foglalt 5 éves üzemeltetési kötelezettség 

időtartamára (az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év) a biztonságos 

üzemeltethetőség érdekébe az alábbi feladatmegosztásba egyeznek meg: 

 

Az Egyesület feladatai: 

 

-     A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adminisztratív és helyszíni ellenőrzésein 

rendelkezésre állni.  

- A helyszíni ellenőrzések időpontjáról az önkormányzatot haladéktalanul értesíteni 

- A pályázat előírásaiba foglalt vállalásainak (pontozási szempontok szerinti) betartása, 

előírások teljes körű teljesítése különös tekintettel: 
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a.) a beruházás tárgya az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el, 

nem adható bérbe 

b.) jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, 

használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon 

történő bejelentést megteszi, majd ezt követően – a bejelentés alapjául szolgáló 

igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélheti azonos rendeltetésű, 

azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközökre 

c.) beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások esetén elkülönített nyilvántartásokat 

vezet 

d.) üzemeltetési időszak alatt a vagyontárgyra törés, tűz, elemi csapás kockázatokra 25 %-

nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítás megkötése 

e.) tájékoztatásra, nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések betartása, előírt szlogen és 

logó Új Magyarország Vidékfejlesztési logó feltüntetése 

 

Az önkormányzat feladatai: 

 

- Az ingatlan  környezetének tisztántartása gyomtól, gaztól, szeméttől való mentesítése.                 

 

5. Az egyesület a 4. pontban foglalt üzemeltetési időszak leteltével a létesítményen 

végzett beruházás tulajdonjogát Lengyeltóti Város Önkormányzatának ajándék 

jogcímén átadja. 

6. Lengyeltóti Város Önkormányzata az ajándékot elfogadja, az Egyesületi kötelező 

üzemeltetési időszak lejártával gondoskodik az ajándékozási szerződés 

elkészíttetetéséről és mindkét fél általi aláírást követően a vagyonnyilvántartásba 

történő átvezetéséről. 

 

A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenbe egyezőt 

jóváhagyólag saját kezűleg írták alá. 

 

 

 …………………………………..  ………………………………….. 

  Zsombok Lajos   Szekeres Imre  és Újvári László 

 polgármester      egyesület képviselői 

 

A megállapodást Lengyeltóti Város Képviselő-testülete ……………………. számú 

határozattal fogadta el. 

A megállapodást a Lengyeltóti Városi Sportegyesület …………………………. számú 

határozattal elfogadta. 


