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6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsért Alapítvány fejlesztésekkel kapcsolatos finanszírozás iránti kérelme 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a következő kérelemmel 
fordult önkormányzatunkhoz: 
Az Alapítvány 2009. évben pályázatot nyújtott be a helyi Leader csoporthoz, hangosító berendezés, 
mozgó-színpad és népviseleti ruhák vásárlására. 
A pályázat támogatást nyert, a támogatás mértéke 100%, összege: 2.331.209 Ft. 
Az Alapítvány a pályázati projekt megvalósítását 2012. évre tervezi, ugyanakkor a pályázat 
utófinanszírozású, és a szükséges összeg nem áll az Alapítvány rendelkezésére, ezért az alapítvány 
kéri az önkormányzatot, hogy a beruházás előfinanszírozására kölcsön formájában nyújtson segítséget 
az Alapítvány számára, mely kölcsön a pályázati támogatás megérkezésekor kerülne visszafizetésre. 
A fejlesztés megvalósítása folyamatban van, várhatóan 2012. első félévében befejeződik. 
A támogatás tervezett megérkezése (a kölcsön visszafizetésének várható határideje): legkésőbb 2012. 
december 31. 
 
Az Alapítvány 2011. évben – szintén Leader pályázati támogatással - megvalósította a „Tolmács Béke 
tér 15. szám alatti hitéleti központ épületének, melléképületének és díszkertjének felújítása – Vidéki 
örökség” elnevezésű fejlesztést, melyhez a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től 14.287.000 Ft 
támogatást megelőlegező hitel felvételére került sor. A felvett hitel után kamatfizetési kötelezettség 
terheli az Alapítványt, és az Alapítvány az első, 2011. évben esedékesség vált kamatfizetési 
kötelezettségének – a rendelkezésére álló pénzösszegéből - eleget tett.  
A 2012. I. negyedévi kamat összege: 343.102  Ft.  Az Alapítvány kéri, hogy a 2012. évi (a jelenlegi I. 
negyedévi, valamint a kölcsön visszafizetéséig még felmerülő) kamat összegét az Önkormányzat az 
Alapítvány részére nyújtandó támogatás formájában biztosítsa, tekintettel arra, hogy az Alapítvány a 
kamatfizetéshez szükséges pénzügyi forrással jelenleg nem rendelkezik, a fejlesztés közösségi érdeket, 
a település egészét szolgálta, valamint az Önkormányzat a 40/2011. (V.16.) számú határozatában 
vállalta a beruházáshoz kapcsolódó hitel és annak járulékai tekintetében a kezességet. 
A pályázati fejlesztés megvalósult, pályázati támogatás elszámolása benyújtásra került, az elszámolás 
az MVH részéről elfogadásra került, az Alapítvány jelenleg a támogatás kiutalását várja. A támogatás 
megérkezésekor a hitel azonnal teljes egészében visszafizetésre kerül. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testültet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetése e célra 
előirányzatot nem tartalmaz, viszont az éves gazdálkodás során a költségvetésben ez az összeg 
biztosítható. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alapítványi kérelmekről szóló előterjesztést 
megtárgyalni, és a támogatási kérelem ügyében döntést hozni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2012. március 30. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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…/2012. (……..) képviselő-testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 
(továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Rendezvények eszközfejlesztése” fejlesztés 
megvalósításához a kiadások előfinanszírozására 2.331.209 Ft kamatmentes támogatást megelőlegező 
kölcsönt nyújt. 
A kölcsön végső lejárata 2012. december 31.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési 
Támogatások Igazgatóságának 231/1306/4/17/2009 iktatószámú határozata, mely a Közalapítvány, 
mint támogatott részére 2.331.209 Ft támogatás nyújtására vonatkozik. 
A Közalapítvány kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön 
visszafizetésére a támogatás megérkezését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb a hitel végső 
lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező kölcsönre 
vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért 
Közalapítvány képviselőjével megkösse, és a kölcsön összegét a Közalapítvány igénye szerinti 
ütemezéssel átutalja a Közalapítvány bankszámlájára. 

A képviselő-testület – összhangban a képviselő-testület 40/2011. (V.16.) határozatával, és tekintettel a 
Közalapítvány által megvalósított fejlesztés (Tolmács Béke tér 15. szám alatti hitéleti központ 
épületének, melléképületének és díszkertjének felújítása) közösségi hasznosságára – a Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt e beruházás előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési 
Finanszírozó Zrt-től felvett hitel vonatkozásában 2012. évben terhelő kamatfizetési kötelezettséget 
átvállalja, és a kamat összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fizetendő kamat összegét beruházási 
támogatásként utalja át a Közalapítvány bankszámlájára. 

 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint  
Felelős:    polgármester 

 


