
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021.  június 24-ei rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére visszatérítendő támogatás 

nyújtására 

  

 

 

Előterjesztő: Kovács József alpolgármester 

Előterjesztést készítette: László Mária osztályvezető 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó jegyző 

Bizottsági véleményezésre megkapta:  Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság 

A Képviselő-testület ülése: nyílt ülés/ zárt ülés 

Döntési forma:  rendelet/határozat 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

A honlapon nyilvánosságra hozható: igen/nem/részben 

Mellékletek: kérelem, támogatási szerződés tervezet, 

támogatói okirat 

 

 

Jánoshalma, 2021. június 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Sere Mihály, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) társelnöke, 

a mellékelt levelében azzal a kéréssel fordult Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-

testületéhez, hogy az Egyesület részére 2.000.000,- Ft visszatérítendő támogatást igényeljen 

a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési 

területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési 

Egyesület-Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása című támogatás céljainak megelőlegezésére. 

 

Az Egyesület a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságtól 2.402.615,- Ft vissza nem 

térítendő támogatásba részesül a projekt megvalósításához. Az Egyesület társelnökének 

tájékoztatása alapján a projektet 95%-ban az Egyesületnek kell előfinanszíroznia. Annak 

érdekében, hogy a támogatott cél a tervezett időpontig megvalósulhasson 2.000.000,- Ft likvid 

pénzeszközre van szüksége az Egyesületnek, ennek finanszírozására fordult Képviselő-

testületünkhöz.  

 

A visszafizetés fedezetét a pályázati pénzeszköz biztosítja, annak az Egyesülethez történő 

megérkezését követően. 

 

A visszatérítendő támogatás forrása Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.01.) számú 

önkormányzati rendeletének 10. melléklete 20. pontja: Céltartalék (felhalmozási). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem alapján az alábbi határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjen: 

 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

    

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (6440 Jánoshalma, Kossuth u. 1. 

– telephelye: Molnár János u. 3., képviseli Sere Mihály társelnök) részére 

2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint visszatérítendő támogatást biztosít 

a Vidékfejlesztési Program keretén belül támogatott, a Felső-Bácska 

Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-

19.2.1.-32-3-17 pályázat céljának megvalósításához. 

 

 

2. sz. Határozati javaslat: 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 



 

    

Tisztelt Polgármester Úr ! 
Jánoshalma Város Önkormányzata! 
 
Tárgy: Kérelem 
  
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület működési 
területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési 
Egyesület-Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása című felhívás alapján a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület /HKKE/, mint 
támogatást igénylő, 2018.03.01 09:51:19 időpontban 1917749651 irat azonosító számú 
támogatási kérelmet nyújtott be. 
 
A Támogató Okirat alapján 2 402 615 Ft. vissza nem térítendő támogatásba részesül a 
szervezet a projekt megvalósításához. 
Mivel a Döntéshozó utólag megváltoztatta a kiíráshoz képest a feltételeket- vagyis hogy 95 %-
ban előfinanszírozottak lesznek a projektek-, ezért un. visszatérítéses kölcsönt igényel az 
egyesület. 
Összege: 2 000 000 Ft. 
 
Megvalósítás révén a város legújabb, legkorszerűbb info. eszközökkel felszerelt bázisa lehet az 
informatikai ismeretek iránt érdeklődők számára. 
 
Jánoshalma, 2021. június 10. 
 
Tisztelettel: Sere Mihály 
                   HKKE elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat (székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., törzsszám: 

724913, adószám: 15724911-2-03, képviseli Czeller Zoltán polgármester), mint támogató 

(továbbiakban: „Támogató”),  

 

valamint másrészről 

 

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (6440 Jánoshalma, Kossuth u. 1. – telephelye: Molnár 

János u. 3.,) képviseli Sere Mihály társelnök, mint támogatott (továbbiakban: „Támogatott”)  

 

együttesen mint Szerződő Felek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 48-49/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek szerint:  

 

 

1. Támogató Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2021. 

(VI.24.) Kt.sz határozata alapján a 3/2021. (III.01.) Önkormányzati rendelet 10. 

melléklet 20. sor terhére 2.000.000,. Ft, azaz Kettőmillió forint visszatérítendő 

támogatást biztosít Támogatott részére.   

 

2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az első pontban megjelölt támogatás összege 

átutalással kerül teljesítésre Támogatott ……………………… számú bankszámlájára, 

a Támogatási Szerződés aláírásától számított 30 banki napon belül. 

 

3. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy Támogató az első pontban megjelölt összeget 

a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság VP6-19.2.1.-32-3-17 pályázati 

azonosító számú, 1917749651 iratazonosító számú támogatási döntés alapján elnyert 

projekt megvalósításának előfinanszírozására biztosítja. A támogatás visszafizetésének 

fedezetét a pályázati pénzeszköz biztosítja, annak Támogatotthoz történő megérkezését 

követően. 

 

4. Támogatott a visszatérítendő támogatás összegét kizárólag a 1917749651 iratazonosító 

számú támogatási döntés alapján elnyert Támogatói Okiratban foglalt feladatainak 

teljesítése céljából használhatja fel. 

 

5. Támogatott az átvett pénzeszközt legkésőbb 2021. december 15-ig használhatja fel. A 

fenti pénzeszköznek a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejét 

követő 8 napon belül köteles a Támogató OTP BANK ZRT.-nél vezetett 11732129-

15338954 számú bankszámlájára visszautalni.    

 

 

6. Támogatott neki felróható okból, ha a pályázatban meghatározott célt részben vagy 

egészben nem valósítja meg, köteles az átadott pénzösszeg teljes összegét azonnali 



hatállyal átutalni Támogatónak, ennek hiányában a Támogató OTP BANK ZRT.-nél 

vezetett 11732129-15338954 számú bankszámlájára visszautalni 

 

7. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a visszatérítendő támogatás összegét 

egyéb bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá, hogy a Támogatói Okiratban vállalt 

beszerzéseket elvégzi, és a visszatérítendő támogatással elszámol a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatóságtól megkapott támogatás megérkezését követő 8 napon 

belül.   

 

8. Támogató a visszatérítendő támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az 

ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásába és könyvelésébe oly 

mértékig, hogy megállapítást nyerjen, hogy a visszatérítendő támogatást jelen 

szerződésben meghatározott módon használta-e fel a Támogatott.  

 

9. Támogatott képviselője bűntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy lejárt tartozása 

nincs. 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

11. Jánoshalma Városi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a jelenlegi 

körülmények változása esetén a jelen Támogatási Szerződésből eredő támogatástól 

részben vagy egészében elálljon. 

 

12. Szerződő Felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások során rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, 

perértéktől függően kikötik a területileg illetékes Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

13. Szerződő Felek jelen szerződést, elolvasva és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban, helybenhagyólag írják alá.  

 

 

Jánoshalma, 2021. június .. 

 

 

 

 

 

…………..………………….. 

Támogató képviseletében 

CZELLER ZOLTÁN 

POLGÁRMESTER 

 

 

……………….…………………. 

Támogatott képviseletében                                               

SERE MIHÁLY 

HKKE társelnök 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

 

Jogi tartalmát jóváhagyom: 


