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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsért Közalapítvány és Tolmács Sport Egyesület pályázati támogatást 

megelőlegező hitel felvételével kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére irányuló 
támogatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és fejlesztésre jogcímen meghirdetett pályázati felhívására 
„Ravatalozó és park fejlesztése Tolmács községben” megnevezésű pályázata 14.987.661 Ft támogatást 
nyert.  A Közalapítvány a beruházás kiadásainak előfinanszírozására – tekintettel arra, hogy a 
támogatás utófinanszírozású - a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1027 Budapest, Kapás 
utca 6-12.) 15 millió Ft pályázati támogatás-megelőlegező kölcsönt vett fel. A kölcsön felvételéhez 
kapcsolódóan a Közalapítványnak az alábbi kiadásai merültek fel: 

− Közjegyzői okirat készítésének díja: 86.000 Ft 
− Szerződéskötési díj (a hitelező bank felé): 30.000 Ft 
− Földhivatali szolgáltatási díj: 12.600 Ft 

Összesen: 128.600 Ft. 
 
A Közalapítvány ezen kiadások megtérítését kéri a képviselő-testülettől, tekintettel arra, hogy ezen 
kiadásokra előirányzott pénzügyi fedezettel nem rendelkezik. 
 
Ehhez hasonlóan a Tolmács Sport Egyesület (továbbiakban: Sport Egyesület) részére a „Többfunkciós 
sportpálya kialakítása Tolmácson” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a Sport Egyesület szintén 
pályázati támogatást megelőlegező kölcsönt vett fel a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től 
(1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) 15 millió Ft összegben, mellyen kapcsolatban szintén a fent 
részletezett, összesen 128.600 Ft kiadása keletkezett.  
A Sport Egyesület e kiadásra fedezettel nem rendelkezik, ezért kéri ezen költségek önkormányzat által 
történő finanszírozását. 
 
Tolmács, 2013. szeptember 10. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 

………./2013. (IX…...) 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 a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért 
Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Ravatalozó és park fejlesztése Tolmács 
községben” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a beruházási kiadások előfinanszírozására a 
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) felvett 15 millió Ft 
pályázati támogatást megelőlegező kölcsön felvételével kapcsolatos költségek (közjegyzői díj, 
szerződéskötési díj, földhivatali szolgáltatási díj) megtérítésére – a megvalósuló pályázati fejlesztés 
közösségi céljára és hasznosságára való tekintettel – 128.600 Ft egyszeri támogatást nyújt. 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sport Egyesület (továbbiakban: Sport 
Egyesület) részére a „Többfunkciós sportpálya kialakítása Tolmácson” megnevezésű fejlesztés 
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megvalósításához a beruházási kiadásainak előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó 
Zrt.-től (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) felvett 15 millió Ft pályázati támogatást megelőlegező 
kölcsön felvételével kapcsolatos költségek (közjegyzői díj, szerződéskötési díj, földhivatali 
szolgáltatási díj) megtérítésére – a megvalósuló pályázati fejlesztés közösségi céljára és hasznosságára 
való tekintettel – 128.600 Ft egyszeri támogatást nyújt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 
összeg Támogatottak részére történő átutalásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 


