
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

61/2011. (IV.13.)  
határozata 

 
Tornyospálca Községért Közalapítvány támogatásáról, valamint kamatmentes kölcsön 

nyújtásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./ Elhatározza, hogy 3.220.159.- Ft, azaz Hárommillió kettőszázhúszezer egyszázötvenkilenc 
forint vissza nem térítendő, saját erőt biztosító támogatást nyújt  Tornyospálca Községért 
Közalapítványnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló tornyospálcai 0147/18 hrsz-ú 
alatti Erdei iskola épület felújítása beruházáshoz. 
 
2./ Az  Európai Uniós támogatás utófinanszírozására figyelemmel valamint a projekt 
sikeressége érdekében 5.980.295.- Ft, azaz Ötmillió kilencszáznyolcvanezer 
kettőszázkilencvenöt forint kamatmentes kölcsönt nyújt Tornyospálca Községért 
Közalapítványnak. 

3./ A vissza nem térítendő támogatást, valamint a kölcsön összegét a beruházás pénzügyi 
ütemezése és szükségessége szerint, a műszaki teljesítést követően bocsátja az alapítvány 
rendelkezésére annak pénzintézeti számlájára történő átutalással. 

4./ Felhatalmazza a polgármestert ezen határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 
 

 
 
Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
 

                                                                    Melléklet a 61/2011. (IV.13.) határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS   PÉNZKÖLCSÖNRŐL  

amely létrejött egyrészről Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, 
Rákóczi utca 23. adószáma: 15403935-2-15, törzsszáma: 732022,  képviseli : Lukácsi Attila 
polgármester), mint kölcsönadó, 

másrészről Tornyospálca Községért Közalapítvány (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
adószáma: 18803626-1-15,  alapítvány nyilvántartási száma: 774., képviseli : Torony Józsefné  
kuratóriumi elnök), mint adós között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

 1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Tornyospálca Községért Közalapítvány a 122/2009. 
(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1003828 
azonosítószámú, Falusi vendégturizmus kialakítása, fejlesztése célterületre benyújtott 
pályázata tárgyában 5.980.295 Ft – utólagos finanszírozású - vissza nem térítendő támogatást 
nyert a tornyospálcai 0147/18 hrsz-ú alatti Erdei iskola épület felújítására. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 9.200.454.- Ft, melyből a közalapítványt terhelő saját 
erő mértéke 3.220.159.- Ft. A saját erő összegét Tornyospálca Község Önkormányzat 
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Képviselő-testülete a 60/2011. (IV.13) határozatával vissza nem térítendő támogatás 
nyújtásával biztosította az alapítvány számára.  

2./ Az  1.) pontban megnevezett Európai Uniós támogatás utófinanszírozására figyelemmel, 
valamint a projekt sikeressége érdekében Kölcsönadó  5.980.295.- Ft kamatmentes kölcsönt 
nyújt Tornyospálca Községért Közalapítványnak.. 

3./Jelen szerződés aláírásával az adós elismeri, hogy a kölcsönadó kölcsönadott részére 
5.980.295.- Ft, azaz Ötmillió kilencszáznyolcvan ezer kettőszázkilencvenöt forintot, melyet a 
beruházás pénzügyi ütemezése és szükségessége szerint, a műszaki teljesítést követően 
bocsátja átutalással a kölcsönadó az adós rendelkezésére annak pénzintézeti számlájára.  

4./ Szerződő felek a kölcsönösszeg visszafizetése körében az alábbiak szerint állapodnak meg:  

E szerződés aláírásával az adós kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban megjelölt 
összegű tartozását a projekt elszámolását követően az 1.) pontban megnevezett támogatási 
összeg pénzintézeti számlájára történt megérkezést követő 5 banki napon belül átutalással 
fizeti vissza a kölcsönadó részére.   

5./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. pénzkölcsönre vonatkozó 
rendelkezései irányadóak.  

Alulírott szerződő felek a megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírjuk. 

 Tornyospálca, 2011. …………..  hó … nap.  

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

              kölcsönadó                                                                                   adós 

Előttünk, tanúk előtt: 
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