
Száma:  /2012-F-2/ 

 

Engedményezési és kölcsönszerződés 
 

 

Amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., képviseli: Fiskál 

János polgármester, adószám: 15568106-2-19) mint Kölcsönbeadó, 

Másrészről az Eplényi Komédiás Egylet (cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68., adószám: 18934171-1-19, 

képviseli: Pisztel Miklós elnök) 

mint Kölcsönbevevő között – figyelemmel az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 

XXXVIII. Törvény (továbbiakban Áht.) 13/A. §-ára – az alábbi feltételek szerint: 

1.) A Kölcsönbeadó – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(VII.17.) határozata 

alapján – a 2012. évi költségvetésének működési tartalékából 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint 

támogatási kölcsönt (továbbiakban: kölcsön) biztosít a Kölcsönbevevő számára pénzeszköz átadással, a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázati felhívás keretében, 

1023275 azonosítószámú, utófinanszírozó formájú, Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre benyújtott 8323874784 azonosító számon 

nyilvántartott pályázatának (továbbiakban: pályázat) megvalósítása érdekében.  

2.) A Kölcsönbeadó vállalja, hogy a Kölcsönbevevő által – a 1432617963 iratazonosító számú támogatási 

határozatban – elnyert 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint fedezet engedményezésének figyelembevételével, 

2012. július 26-ig, az 1.) pontban meghatározott kölcsön összegét átutalja a Kölcsönbevevő Zirci 

Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 - 10015029 – 00000000 számú számlájára. 

3.) A Kölcsönbevevő vállalja, hogy a fenti összeget kizárólag az 1.) pontban és a támogatási határozatban 

meghatározott célra fordítja, továbbá pályázat szabályos lebonyolítása érdekében a Kölcsönbeadó számára 

teljes körű betekintést nyújt a pályázati célok megvalósításának végrehajtásába, dokumentálásába, valamint 

a kifizetési kérelem benyújtásába.  A Kölcsönbevevő az utófinanszírozó támogatási határozatban foglalt 

elszámolási folyamat lezárultával, a pályázaton elnyert támogatásnak a számlájára érkezését követően, 

három munkanapon belül, a teljes kölcsön összegét visszautalja a Kölcsönbeadó – OTP Bank Nyrt. Zirci 

Fióknál vezetett 11748117- 15568106 számú – költségvetési számlájára.  

4.) Amennyiben Kölcsönbevevő a 3.) pontban meghatározott határidőre elszámolási kötelezettségének nem tesz 

eleget, a Kölcsönbeadó azonnali inkasszóval élhet. 

5.) Kölcsönbevevő kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a 

pénzeszköz-átadás időtartama alatt lejárt esedékességű tartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti 

Kölcsönbeadó képviselőjének. 

6.) Kölcsönbevevő tudomásul veszi, hogy az Áht. 15/A. § alapján Kölcsönbeadó 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, 2012. július ….. 

   

Fiskál János polgármester 

Kölcsönbeadó képviselője 

 Pisztel Miklós 

elnöke 

Kölcsönbevevő képviselője 

 

 

Ellenjegyezte:          

 Sümegi Attila aljegyző  Pill Eszter pü. osztályvezető 

http://www.epleny.hu/

