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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. április 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
59/2015.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hortobágyi LEADER Közhasznú 
Egyesülettel (székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1., megyei nyilvántartási szám: 
4157/2012., országos nyilvántartásbeli azonosító: 814/2012, képviseli: Balmazpharm Kft. 
elnök, Dr. Orcsik István ügyvezető) kötendő pénzeszköz átadási-átvételi megállapodást az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 

„PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata (székhely: 4066 Tiszacsege Kossuth u. 5. adószám: 
15728616-2-09 törzsszám: 15664, Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Tiszacsegei 
Fiókja Számlaszáma: 11738170-15373443 képviseli: Szilágyi Sándor polgármester) Átadó,  
 
másrészről a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület (székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege 
János u. 1., megyei nyilvántartási szám: 4157/2012., országos nyilvántartásbeli azonosító: 
814/2012, képviseli: Balmazpharm Kft. elnök, Dr. Orcsik István ügyvezető) mint Átvevő 
között 
– az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmény: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi LXXXV. törvény a Mötv. 41. §-a (9) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket 
rendeletben szabályozza.” Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvétele tárgyában a 
képviselőtestület/polgármester jogosult dönteni, melyről a képviselőtestületet a 
költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. Egyéb 
államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési 
joggal bíró polgármester/ bizottság jogosult az erre vonatkozó kérelem benyújtása után, az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet 
szabályai alapján döntést hozni és ez alapján megállapodást aláírni. 
 
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hortobágyi LEADER Közhasznú 

Egyesület kérelme alapján az 59/2015.(IV.15.) önkormányzati határozatában  500 
Forint/lakosságszám (azaz 500 Ft/4771 fő, összesesen 2.385.500.- Ft), ebből  420,- Ft/fő, 
azaz négyszázhúsz forint, visszatérítendő 80,- Ft/fő, azaz nyolcvan forint vissza nem 
térítendő pénzeszköz átadásáról döntött Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 
számára a működési költségeinek teljesítése, illetve a működési források lehívása 
érdekében. 

 



4. A kifizetés pénzátutalással történik az Átvevő 59900067-11028639 számú Balmazújváros 
és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet Átadó az 
Átvevő által aláírt megállapodás beérkezését követően folyósít. 
 

5. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Tiszacsege 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források 
átadásáról és átvételéről szóló 24/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete, valamint 
jelen megállapodás tartalmazza. 
 

6. A támogatás felhasználása. Átvevő köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől 
elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás 
felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon 
szolgálni. 
Átvevő vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2015. december 31-ig Támogató 
felé elszámol. Átvevő vállalja, hogy a megállapodás keretében igényelt összeget az 1. 
pontban meghatározott célra használja fel, és annak felhasználásáról 2016. január 31-ig 
az „Elszámolás” megnevezésű adatlappal és a számlaösszesítővel az Átadó felé elszámol.  
 
Hozzájárul, hogy a benyújtott dokumentumokat az Átadó teljes körűen ellenőrizze.  
 
A számlaösszesítő és az „Elszámolás” megnevezésű adatlap mellé csatolni kell a számlák 
aláírással, bélyegzővel és „az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat” szöveggel 
ellátott másolatait, illetve pénztárbizonylatok, valamint a banki átutalási bizonylatok 
hitelesített másolatait, továbbá százezer forint értékhatárt meghaladó áru beszerzés és 
szolgáltatás igénybevétele esetén a megrendelő, illetve szerződés hitelesített másolatát. 
Az Átvevő a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésre vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeliségre 
vonatkozó ezen alakiság megsértése a megállapodás érvényességét nem érinti, azonban 
az annak teljesítése érdekében történt kifizetése az Átvevő tevékenység költségei között 
nem számolható el. Amennyiben a közbeszerzésről szóló törvény feltételei fennállnak az 
átvett pénzeszköz felhasználása közbeszerzés alkalmazásával lehetséges. A megvalósítás 
során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli. 

 
7. Amennyiben az Átvevő a pénzeszköz átadással fedezett tevékenysége során az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján általános forgalmi adó levonására, 
illetve visszaigénylésére jogosult, úgy az elszámolásnál figyelembe vehető számlák nettó 
összege számolható el. Átvevő kijelenti, hogy jelen jogviszonyra tekintettel általános 
forgalmi adó visszaigénylésre nem jogosult. 

 
8. Az Átvevő köteles pénzeszköz átadással kapcsolatos iratokat, valamint az átvett 

pénzeszköz felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen az odaítélést követő 
10 évig megőrizni és az Átadó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 

 
9. Átvevő a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a pénzeszközátvétel 

igénylésével egyidejűleg, azzal megegyező összegű felhatalmazó levelet bocsát ki 
59900067-11028639 számú számlája tekintetében, a pénzügyi fedezethiány miatt nem 
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba 
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 
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felmondása, vagy az attól történő elállás, valamint a jogosulatlan igénybe vétel esetén a 
felhatalmazó levél alapján az Átadó jogosultságot szerez arra, hogy a visszafizetendő 
összeget az Átvevő bankszámlájáról beszedje. 

 Ez a felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
10. Átvevő kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, amelynek 

tanúsítására benyújtja a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés 
igazolását. Amennyiben a pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű 
köztartozás keletkezik, úgy azt haladéktalanul bejelenti az Átadó képviselőjének. 

 
11. Átvevő kijelenti, hogy rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, nem áll 

végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

 
12. Átvevő vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül az Átadó 

felé bejelenti. 
 

13. Átvevő tudomásul veszi, hogy az Átadó a pénzeszköz átadás-átvételre vonatkozó 
adatokat Tiszacsege Város Önkormányzata honlapján/ hirdetőtábláján is közzéteheti. 

 
14. Az Átvevő fél tudomásul veszi, hogy amíg számadási kötelezettségét nem teljesíti, újabb 

pénzeszköz átadás részére nem folyósítható.  
 

15. Átvevő tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása az Átadó teljes 
pályázati és támogatási rendszeréből automatikus kizárást von maga után. 

 
16. Az Átadó az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének – 368/2011 (XII. 

31. Korm. rendelet 81.§.-ban foglalt bármely feltétel utólagos bekövetkezése esetén 
jogosult a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodástól elállni, azt felmondani. 
Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a megállapodást azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás).  

 
Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától 
számított, Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató 
bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan 
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási 
kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai 
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást követően 
– a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. 

 
17. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az MVH/Állami Számvevőszék/KEHI jogszabályban rögzített hatáskörében 
vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás 
felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait 
(támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, 
helyszíne) nyilvánosságra hozza; 
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• nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és közérdekből 
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások 
után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.) 

rendelkezései az irányadók. 
 
19. Megállapodó felek a megállapodást, – ellenjegyzés, pénzügyi ellenjegyzés mellett, 

könyvvizsgáló írásbeli véleményezését, jóváhagyását követően – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. A megállapodás aláírására Tiszacsege 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2015. (IV.15.) számú határozatával 
felhatalmazta az Átadó képviselőjét, 4/2015. (III.31.) számú elnökségi határozatával az 
Átvevő képviselőjét. 

 
 
Tiszacsege, 2015. …...................    Balmazújváros, 2015. …............ 
 
 
 ........................................................   .......................................................  
Tiszacsege Város Önkormányzata  Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 
               Szilágyi Sándor Dr. Orcsik István  
                polgármester elnök  
   
 Átadó Átvevő 
 képviselője képviselője 
 
Ellenjegyzem:        Pénzügyileg ellenjegyzem:” 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

K. m. f. 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2015. április 15.   
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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