
Száma: EPL/195 /2 /2014. 

Visszatérítendő támogatási szerződés 
 
 
Amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., képviseli: Fiskál 
János polgármester, adószám: 15568106-2-19) mint Támogató, 

Másrészről az Fortuna Színjátszó Egyesület (cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68., adószám: 18224331-1-19, 
képviseli: Takács Tímea elnök) 

mint Támogatott között – figyelemmel a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: Ör.)– az 
alábbi feltételek szerint: 

1. A Támogató az Ör. 7. §-a és a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet (H46 pont) alapján 995 040,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenötezer-negyven forint támogatást 
(továbbiakban: támogatás) biztosít a Támogatott számára pénzeszköz átadással, a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázati felhívás keretében a „4.5. Közösségi videózáshoz 
kapcsolódó eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és képzésen való részvétel” célterületre benyújtott 
8549873613 azonosító számon nyilvántartott pályázatának (továbbiakban: pályázat) megvalósítása érdekében.  

2. A Támogató vállalja, hogy a Támogatott által – a 1625383792 iratazonosító számú támogatási határozatban – 
elnyert 995 040,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenötezer-negyven forint fedezet engedményezésének 
figyelembevételével, 2014. április 30-ig, az 1. pontban meghatározott támogatást átutalja a Támogatott Budapest 
Bank Zrt, Veszprémi Fióknál vezetett 10101820-08556200-01003002 számú számlájára. 

3. A Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget kizárólag az 1. pontban és a támogatási határozatban 
meghatározott célra fordítja, továbbá pályázat szabályos lebonyolítása érdekében a Támogató számára teljes 
körű betekintést nyújt a pályázati célok megvalósításának végrehajtásába, dokumentálásába, valamint a kifizetési 
kérelem benyújtásába. A Támogatott az utófinanszírozó támogatási határozatban foglalt elszámolási folyamat 
lezárultával, a pályázaton elnyert támogatásnak a számlájára érkezését követően, három munkanapon belül, a 
teljes támogatás összegét visszautalja a Támogató – OTP Bank Nyrt. Zirci Fióknál vezetett 11748117- 
15568106 számú – költségvetési számlájára.  

4. Amennyiben Támogatott a 3. pontban meghatározott határidőre elszámolási és visszafizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a Támogató azonnali inkasszóval élhet. 

5. Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a pénzeszköz-
átadás időtartama alatt lejárt esedékességű tartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti Támogató 
képviselőjének. 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató, az Ör. alapján, a támogatásra vonatkozó adatokat a honlapján 
(www.epleny.hu) közzéteszi 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

8. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Eplény, 2014. április 23. 
   

Eplény Községi Önkormányzat 
mint Támogató 

Képviseletében: Fiskál János polgármester 
 

 Fortuna Színjátszó Egyesület 
mint Támogatott 

Képviseletében: Takács Tímea elnök 
 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

        Scher Ágota irodavezető 

http://www.epleny.hu/


  

 

Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra 
 
 

  Alulírott, mint az Fortuna Színjátszó Egyesület (cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68., adószám: 
18224331-1-19, képviseli: Takács Tímea elnök) szabályszerűen felhatalmazott és Önöknél aláírásra bejelen-
tett képviselője jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazzuk Eplény Községi Önkor-
mányzatot (8413 Eplény, Veszprémi u. 64.; adószám: 15568106-2-19), hogy a köztünk – Eplény Községi 
Önkormányzat 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján – létrejött „Visszatérítendő támogatási 
szerződés”  4. pontja alapján, a követelését, a Budapest Bank Zrt, Veszprémi Fióknál (továbbiakban Pénz-
intézet) vezetett 
 

1 0 1 0 1 8 2 0 - 0 8 5 5 6 2 0 0 - 0 1 0 0 3 0 0 2  
 

számú számla terhére, 995 040,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenötezer-negyven forint összeghatárig 
azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse. 
 
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak Eplény Községi Önkormányzat hozzá-
járulásával vonható vissza. 
 
 

Jogosult megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat 
Jogosult bankszámlaszáma: 1 1 7 4 8 1 1 7 – 1 5 5 6 8 1 0 6 – 0 0 0 0 0 0 0 0 
Visszatérítendő támogatási szerződés száma: EPL/195 /2 /2014. 

 
 
Kelt: Eplény, 2014. év április hónap 23. napján 
 
 

 …………………………………… 
 Takács Tímea 
 elnök 

 
Záradék: 
 
 
               …………………………………………… 
   Budapest Bank Zrt. 
 
 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük. 
 
A felhatalmazás nyilvántartási száma: ………………………. 
 
Kelt: Veszprém, 2014. év  ………….hónap ..... napján 
 
 

      ……………………………………………. 
                        <pénzintézet cégszerű aláírása> 
 

 


