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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!
A Kismarosi Fortuna Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) 2009. november 10-én pályázatot
nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH-hoz) a sportcsarnok földszinti öltöző-vizesblokk felújítására. A pályázatban 6.667.500 Ft támogatásra
pályázott az Egyesület. Az MVH 231/1305/1/17/2009. iktatószámú határozatában
2010.07.27-én 6.760.500 Ft támogatásban részesítette az Egyesületet.
Kismaros Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2011. május 19-ei ülésén – a
47/2011. (V.19.) sz. Képviselő-testületi határozatában a következőképpen határozott:
„Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kismarosi Fortuna SC Egyesülettel a Kismarosi Sportcsarnok szociális helyiségeinek felújítására kötött együttműködés keretében az önkormányzat csak akkor adja át a 3.795.950 Ft-os támogatást, ha az alábbi felsorolásban szereplő dokumentációt az
Egyesület már benyújtotta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

3 db árajánlat az elvégzendő munkára;
1 pld jegyzőkönyv a kivitelező kiválasztásáról;
1 pld vállalkozási szerződés;
1 pld ÉNGY kóddal (naponta) vezetett építési napló másolat;
1 pld ÉNGY kóddokkal ellátott felmérési napló (másolat);
1 pld teljesítést igazoló jegyzőkönyv;
1 pld átadás-átvételi jegyzőkönyv;
1 pld munkanemenkénti, mennyiségenkénti, ÉNGY kódokkal ellátott számlarészletező + számla másolat;
1 pld felelős műszaki vezetői nyilatkozat;
1 pld műszaki ellenőri szerződés + jogosultság igazoló határozat;
a beépítésre került anyagok minőségi bizonylatai, vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozatok;
a műszaki átadás-átvételi eljárásra az önkormányzatot a Fortuna Sportegyesületnek meg kell hívnia;
a munkaterületet az önkormányzat adja át a Fortuna Sportegyesület részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester”
Az Egyesület 2011. május 27-én a 4 db ajánlat közül a PPP-BER Kft-t választotta ki a kivitelezési
munkák elvégzésére. A jegyzőkönyv alapján pedig 2011. május 31-én meg is kötötte a vállalkozási
szerződést a céggel.
Az Egyesület a 47/2011. (V.19.) sz. Képviselő-testületi határozatában felsorolt dokumentumokat
az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta.
2011. július 29-én került aláírásra a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amelyet a következő
szakemberek, érintettek írtak alá:
a)
b)
c)
d)
e)

Paizs Oszkár, egyesületi elnök;
Varga György, műszaki ellenőr;
Posta Péter, kivitelező
Uhlar Ferenc, kivitelező
Adok József, épvez.hely.
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A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvön az Önkormányzat részéről Berkes Róbertné szerepel, az
ő aláírása azonban nincs rajta a jegyzőkönyvön. Ez viszont feltétel volt a 47/2011. (V.19.) sz.
Képviselő-testületi határozat szerint.
Az Egyesület 2011. július 28-án kölcsönszerződést kötött Posta Péterrel 10.576.484 Ft összegre,
amelyből 1.076.484 Ft tartozás még nem került kiegyenlítésre az Egyesület részéről.
Az Önkormányzat a 67/2011. (IX.15.) sz. határozatában a kövtekező döntést hozta:
„Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kismarosi Fortuna SC Egyesülettel a
Kismarosi Sportcsarnok szociális helyiségeinek felújítására kötött együttműködés keretében az önkormányzat a
3.795.950 Ft-os támogatás helyett 1 millió forinttal kevesebb támogatást utal át, a garanciális munkák elkészülte után – mivel ennyivel kevesebb munkát végeztek el.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester”
2011. szeptember 20-án garanciális bejárás jegyzőkönyv készült Berkes Róbertné és Varga
György, műszaki ellenőr aláírásával, amelyben a következő megállapítások szerepelnek: „A vendég
és a hazai öltöző zuhanyzó padlóburkolata javításra került, esztétikailag éppen elégséges módon. Az öltöző előtér
tokjavítása nem történt meg.”
2011. október 24-én az Önkormányzat az Egyesület számlájára 2.795.950 Ft-ot utalt át.
2011. október 25-én az Egyesület levéllel fordult Poldauf Gábor, polgármesterhez, amely levél az
1. sz. mellékletét képezi az előterjesztésemnek.
2015. február 26-án újabb levelet írt az Egyesület a Hivatalnak, amely az előterjesztésem 2. sz.
mellékletét képezi.
2015. március 2-án Paizs Oszkár, Posta Péter, Varga György és Csillag János keresték fel Neubauer Rudolf polgármester urat. Erről a tárgyalásról jegyzőkönyv is készült, amely a következőket
tartalmazza:
a) a jelen lévők megállapítják, hogy a mai napon a következő dokumentumok kerültek átadásra: Poldauf Gábor, polgármesternek 2011. október 25-én keltezett levél, 2015.02.19én keltezett hitelezői levél; 2015.02.26-án keltezett önkormányzati támogatás felülvizsgálatával kapcsolatos levél, kölcsönszerződés Posta Péter és Kismarosi Fortuna Sportegyesület között, garanciális bejárási jegyzőkönyv;
b) a Kismarosi Fortuna Sportegyesület kéri az Önkormányzatot, hogy vonja vissza a
67/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozatot;
c) a Kismarosi Fortuna Sportegyesület kéri, hogy az Önkormányzat 1.076.484 Ft támogatást
utaljon át az Egyesületnek Posta Péterrel szemben fennálló tartozás kiegyenlítése céljából;
d) az Önkormányzat vállalja, hogy a 2011. október 25-én átvett levélre a lehető legrövidebb
idő alatt válaszol.
Kérem a tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy
a Kismarosi Fortuna SC-vel kapcsolatos előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Határozati javaslat
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság …/2015. (XII….) sz. határozata
a Sportöltöző felújítására vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselőtestület számára a 67/2011. (IX.15.) sz. határozat visszavonását, továbbá javasolja a következőket:
a) (…) összegben az Önkormányzat kössön támogatási szerződés a sportöltözővel kapcsolatos ügy rendezése érdekében;
b) (…).
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Határozati javaslat
Képviselő-testület …/2015. (XII….) sz. határozata
a Sportöltöző felújítására vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2011. (IX.15.) sz. határozatát
visszavonja. Egyben felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, (…)
összegű támogatási szerződés megkötésére, amelyben a sportöltözővel kapcsolatos ügy rendezésre kerül.
Kismaros, 2015. december 9.
Neubauer Rudolf
polgármester
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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3. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
amely létrejött egyrészről
Kismaros Község Önkormányzat (Székhely: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 22.; Képviseli: Neubauer Rudolf, polgármester; Adószám: 15441221-2-13; Bankszámlaszám: 11742094-15441221-00000000)
mint Támogató (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről
Fortuna Sport Club (Székhely:2623 Kismaros,Liget utca 13; Képviseli: Sárkány Gyula elnök; Adószám:
19836650-1-13; Bankszámlaszám: 66000145-11069715.) mint Támogatott (továbbiakban: „Támogatott”)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. (Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen:
„Szerződő Felek”.)
1. Felek megállapítják, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja (valamint a 2004. évi I. törvény 55. § alapján, a sport támogatása
Támogató feladatai közé tartozik. Kismaros Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)
előírásainak megfelelően a 2. pontban meghatározott támogatást kívánja nyújtani a Támogatottnak.
2. Támogatott Kismaros Község Önkormányzat …/2015. (XII…) számú Képviselő-testületi határozatának megfelelően (…) Ft, azaz (…) forint támogatásban részesül a 2011. évben megvalósult MVH
pályázat rendezésére vonatkozóan.
3. Támogató vállalja, hogy a támogatást hét egyenlő összegben – a Támogatott igényléséhez igazodva
– pénzügyileg teljesíti.
4. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről 2016. január 31. napjáig köteles tételesen, a Támogatott nevére szóló, záradékolt, hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni.
5. Támogatott a támogatást a Posta Péterrel 2011. július 28-án kötött kölcsönszerződés törlesztésére használhatja fel.
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a
Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és az elszámolást.
7. Amennyiben a Támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a
Támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatás(oka)t felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogatottat visszafizetésre
kötelezi.
8. Jelen Szerződés 2015. december …-jétől 2016. január 31-ig határozott időtartamra szól.
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9. Amennyiben a Támogatott a 4. pontban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a szerződés
megszegése a Támogatottnak nem róható fel, illetve bármely kötelezettség elmaradása önhibáján
kívüli okra vezethető vissza, úgy a Képviselő-testület kérelem alapján új határidőt állapíthat
meg.
10. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási céllal összefüggő rendezvényein,
nyilatkozataiban, kiadványaiban, megjelenésükben a Támogató támogatásának tényét közlik, illetve megjelentetik. Ennek igazolása az egyik feltétele a támogatás elszámolásának, valamint a
2016. évben adható önkormányzati támogatásnak.
11. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési
támogatást, amely a 30. § szerint letétbe helyezte a számviteli beszámolóját. Ennek megfelelően a
Támogatottnak – legkésőbb 2015. május 31. napjáig – mellékelni kell annak igazolását, hogy a Támogatott a beszámolóját letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál, valamint meg kell
küldenie a Támogatónak a 2014. évről szóló számviteli beszámolóját.
12. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértéke az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU
bizottsági határozat 2. cikkének (1) bekezdése a.) pontja értelmében feladatonként nem haladhatja meg
évenként a 15.000.000 EUR, azaz tizenötmillió euró összeget.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Felek a jelen támogatási szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Kismaros, 2015. december …

Kismaros Község Önkormányzata
Képviseli: Neubauer Rudolf polgármester
Támogató

Fortuna Sport Club
képviseli: Sárkány Gyula elnök
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………………
Hajdú László gazdasági vezető
Jogi ellenjegyzés:
………………………………………
dr Horváth Péter jegyző
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