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Tapolca Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti gazdaságszervezéssel
kapcsolatos feladatok hatáskörében és mindenkori lehetőségei szerinti ellátását. Az Önkormányzat ezen célkitűzése megfogalmazódik a 2015. április 24-én elfogadott „Tapolca Város
Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019” cimű dokumentumban is.
Ennek megvalósítását szolgálhatja többek között a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (továbbiakban: RVA) együttműködésben megvalósítandó Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (továbbiakban: TMKP), melynek kedvezményezettjei a Tapolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások.
A mikrofinanszírozás pár évtizeddel ezelőtt kapott lendületet a világban. Alapvető célja, hogy
a pénzügyi szektor szolgáltatásaiból nem vagy csak igen korlátozottan részesülő, jellemzően
kis létszámmal működő vállalkozások számára nyújtson kielégítő minőségű szolgáltatásokat,
elsősorban kisösszegű hiteleket.
A jelenleg elérhető mikro hitelek jellemzője, hogy általában magasabb (6-9%) kamat mellett
igényelhetik a kis- és mikro vállalkozások. Ez a kamat lényegesen magasabb, mint a kereskedelmi bankokban jelenleg elérhető, más szektorokat megcélzó, legolcsóbb hitelkonstrukciók
kamatai.
Az Önkormányzat számára a tapolcai gazdaság mikrovállalkozási szegmense fontos partner. A
szektor foglalkoztatási stabilitásának biztosítása, a működés biztonsága és a fejlesztési, beruházási lehetőségek bővítése érdekében egy önkormányzati programmal segítséget kívánunk nyújtani mikrovállalkozások számára azzal, hogy számukra is elérhetővé teszünk olyan hitelkonstrukciókat, melyek kiszámítható módon, évi fix 2,5%-os kamatterhet jelentenek.
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A mikrovállalkozások finanszírozásában az RVA több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, így
a piacot és az érintett szektort is jól ismeri. Tagja az European Microfinance Network-nek,
konzorciumvezető szervezete a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózatnak. Hivatalos közvetítő a
magyar JEREMIE Programban, az Országos Mikrohitel Programban, valamint saját mikrohitel
alapot is működtet.
Az RVA alapítványi céljai egyikére figyelemmel „pozitív társadalmi célokat megvalósító mikrofinanszírozási programokat dolgoz ki és működtet”, „közhasznú tevékenysége során közreműködik… gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati közfeladatok megvalósításában”.
Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy az Önkormányzat egy költségvetési alapként működő, a
2018-2021 évek között évi 5–5 millió Ft-os keretösszeget, a 2017. év június és december hónapjai közötti időszakra pedig arányos keretet biztosítson az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt támogatási szerződésben meghatározott feltételek mellett, a TMKP keretében létrejött hitelügyletek kamattámogatására. Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az
RVA termékismertetőjét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 13. pontja szerinti gazdaságszervezéssel kapcsolatos közfeladata ellátása körében elindítja a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját (továbbiakban: TMKP) a
2017. június 1. - 2021. december 31. napja közötti időszakra, melyet a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: RVA) közreműködésével hajt végre.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TMKP végrehajtása érdekében, az annak keretein belül létrejött hitelügyletek kamattámogatására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést köt az RVA-val. A TMKP
keretében a Tapolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező
mikrovállalkozások juthatnak kamattámogatáshoz a támogatási
szerződés mellékletében rögzített hitelkondíciók alkalmazásával.
III.
A TMKP megvalósításának fedezetét a 2017. június 1. és 2017.
december 31. napja közötti időszakra legfeljebb 2.900 eFt erejéig
Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet céltartalék/pályázati tartalék jogcím terhére biztosítja az RVA részére.
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Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
2018-2021. évekre a mindenkori költségvetésében évente 5.000 5.000 eFt-ot különít el a TMKP megvalósítására.
IV.
RVA jelen határozatra és mellékletére figyelemmel, az alapító
okiratában foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint
köteles gondoskodni a TMKP megvalósításához biztosított támogatás cél szerinti felhasználásáról, valamint a végrehajtás során a
megfelelő garanciális feltételek biztosításáról.
V.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt támogatási szerződést aláírja.
Határidő: megállapodás aláírása: azonnal
megállapodás végrehajtása: folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2017. április 28.
Dobó Zoltán
polgármester
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Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1. számú melléklet

VMVA Növekedési Mikrohitel Tapolca
TERMÉK ISMERTETŐ
(2017_v1.00)
Érvényes: 2017.április 1-től visszavonásig
A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelő mennyiségű forrás rendelkezésre állása esetén folyósíthatók. A
hiteligénylés befogadásáról a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (VMVA®) ügyfélszolgálata ad
felvilágosítást.
On-line hiteligénylés: www.vmva.hu
VMVA Központi Mikrofinanszírozó Iroda:
8200 Veszprém, Komakút tér 3. (Megyei Könyvtár épülete)
Ügyfélszolgálat: Tel: 88/424-033; Fax: 88/403-970
E-mail: info@veszprem-hvk.hu
KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1.

A VMVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen az
alábbi követelményeknek:









a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell
lennie;
A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §.-ban meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a vállalkozás által
foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft;
a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja meg a 25%-ot;
olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem
birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogának 25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték,
sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.

A konstrukció keretében nem részesíthetőek hitelben az alábbi vállalkozások:
-

-

Amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek
kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
Amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik;
Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye,
illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
Amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van
érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette;
Halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai (104/2000/EK rendelet HL L 83/35.2000.4.4. szerint)
az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó
tevékenységet végző vállalkozások;
az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével
kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben
a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
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amelynek legutolsó lezárt üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik (TEÁOR ’08 szerint: 01.11-03.22);
a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás;
az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások teherszállító járművek
megvásárlására.

-

-

A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütköző módon működik, vagy ha a Veszprém
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket
sért, illetve ha várhatóan rontja a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.
PÁLYÁZHATÓ HITELKONSTRUKCIÓK

2.

2.1 VMVA Növekedési Mikrohitel Tapolca, beruházásra.

A hitel igényelhetőségének területi hatálya:
Magyarország, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével. A Vállalkozásnak Tapolca Város
közigazgatási területén székhellyel, telephellyel kell rendelkeznie, és a konstrukció keretében igényelt hitelt Tapolcán
végzett tevékenységéhez kell felhasználnia. A tevékenység igazolására a Helyi Iparűzési Adó bevallás másolatát, illetve
kezdő vállalkozás esetén a bejelentés másolatát szükséges benyújtani.
Hitelfeltételek:
- Az 1. pontban leírtaknak való megfelelőség.
A jogosultság egyéb feltételei
-

nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz
- egyéni vállalkozó;
- gazdasági társaság;
- gazdasági szövetkezet;
- egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás.

Hitel összeg:

1.000.000 – 10.000.000 forint

Felhasználás: vállalkozás indításához, vagy fejlesztéséhez szükséges beruházás, valamint – a hitelösszeg maximum
50%-áig – a vállalkozás indításához, vagy fejlesztéséhez kapcsolódó forgóeszköz (anyag, áru) beszerzés
finanszírozására.
A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje 12 hónaptól 60 hónapig [5 év] terjedhet, türelmi idő legfeljebb 6
hónap lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idő.
A hitel ügyleti kamata:
A hitel kamata a futamidő alatt fix, és fizetése havonta esedékes.
KEDVEZMÉNYES KAMAT: 2,5%
„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 6,5%
A hitelkonstrukció keretében Tapolca Város Önkormányzata 4%-os kamattámogatást biztosít a tapolcai mikrovállalkozások számára, így a fizetendő kamat mértéke: évi 2,5%!
A kamatkedvezmény mindaddig megilleti az adóst, amíg a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei
tekintetében nem esik több, mint 60 napos késedelembe. Amennyiben ilyen késedelme keletkezik, a
kamatkedvezmény jóváírása felfüggesztésre kerül annak a kamatszámítási időszaknak a végéig, amíg a hátralék
bármely kötelezettség (tőke- kamat- késedelmi kamat) tekintetében fennáll.
Ha a kölcsönszerződés az adósnak felróható okból felmondásra kerül, a felmondással egyidejűleg adós a
kamatkedvezmény jogosultságát visszamenőlegesen elveszíti, az addig felhalmozott kamatkedvezmény befizetése
a többi kötelezettséggel együtt azonnal egy összegben esedékessé válik.
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Késedelmi kamat
Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat
után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %.
A hitel felhasználásának határideje
A hitel engedélyezését követő 60 napon belül a hitelszerződést meg kell kötni és a hitel felhasználását a
szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni, a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül be kell
fejezni és a felhasználást a VMVA felé igazolni.
A hitel törlesztése: A hitel tőketörlesztések havonta esedékesek.
Kamatfizetés: havonta esedékes, és a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.
Szükséges jogi biztosíték: Ingatlan fedezet (a VMVA által elfogadott szakértő által készített értékbecslés alapján a
likvid érték el kell, hogy érje a hitelösszeg 100%-át.)
Biztosítás
A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelből vásárolt
eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a
biztosítás kedvezményezettje a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Regisztrációs díj
Papír alapú igénylés esetén a regisztrációs díj 20.000 Ft+ÁFA, online igénylés esetén 10.000 Ft+ÁFA, melyet az
igénylés beérkezését követően, számla alapján, átutalással kell megfizetni.
(www.vmva.hu)
Szerződésmódosítási költségtérítés
A VMVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet csere,
futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén a VMVA hirdetménye
szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni.

2.2 VMVA Növekedési Mikrohitel Tapolca, forgóeszközre

A hitel igényelhetőségének területi hatálya:
Magyarország, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével. A Vállalkozásnak Tapolca Város
közigazgatási területén székhellyel, telephellyel kell rendelkeznie, és a konstrukció keretében igényelt hitelt Tapolcán
végzett tevékenységéhez kell felhasználnia. A tevékenység igazolására a Helyi Iparűzési Adó bevallás másolatát, illetve
kezdő vállalkozás esetén a bejelentés másolatát szükséges benyújtani.
Hitelfeltételek:
- Az 1. pontban leírtaknak való megfelelőség.
A jogosultság egyéb feltételei
-

nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz
- egyéni vállalkozó;
- gazdasági társaság;
- gazdasági szövetkezet;
- egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás.

Hitel összeg:

1.000.000 – 10.000.000 forint

Felhasználás: vállalkozói célra szabadon felhasználható. (A hiteligénylésnél a hitelcélt fel kell tüntetni – a kölcsön cél
szerinti felhasználását a VMVA a kölcsön folyósítás után ellenőrizheti – de a kölcsön folyósításhoz számlákkal
elszámolni nem kell.)
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A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje 12 hónaptól 36 hónapig [3 év] terjedhet, türelmi idő legfeljebb 3
hónap lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idő.
A hitel ügyleti kamata:
A hitel kamata a futamidő alatt fix, és fizetése havonta esedékes.
KEDVEZMÉNYES KAMAT: évi 2,5%
„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 6,5%
A hitelkonstrukció keretében Tapolca Város Önkormányzata 4%-os kamattámogatást biztosít a tapolcai mikrovállalkozások számára, így a fizetendő kamat mértéke: évi 2,5%!
A kamatkedvezmény mindaddig megilleti az adóst, amíg a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei
tekintetében nem esik több, mint 60 napos késedelembe. Amennyiben ilyen késedelme keletkezik, a
kamatkedvezmény jóváírása felfüggesztésre kerül annak a kamatszámítási időszaknak a végéig, amíg a hátralék
bármely kötelezettség (tőke- kamat- késedelmi kamat) tekintetében fennáll.
Ha a kölcsönszerződés az adósnak felróható okból felmondásra kerül, a felmondással egyidejűleg adós a
kamatkedvezmény jogosultságát visszamenőlegesen elveszíti, az addig felhalmozott kamatkedvezmény befizetése
a többi kötelezettséggel együtt azonnal egy összegben esedékessé válik.
Késedelmi kamat
Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat
után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 százalék.
A hitel felhasználásának határideje
A hitel engedélyezését követő 60 napon belül a hitelszerződést meg kell kötni és a hitel felhasználását a
szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni és 6 hónapon belül be kell fejezni.
A hitel törlesztése: A hitel tőketörlesztések havonta esedékesek.
Kamatfizetés: havonta esedékes, és a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.
Szükséges jogi biztosíték: Ingatlan fedezet (a VMVA által elfogadott szakértő által készített értékbecslés alapján a
likvid érték el kell, hogy érje a hitelösszeg 100%-át.)
Biztosítás
A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelből vásárolt
eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a
biztosítás kedvezményezettje a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Regisztrációs díj
Papír alapú igénylés esetén a regisztrációs díj 20.000 Ft+ÁFA, online igénylés esetén 10.000 Ft+ÁFA, melyet az
igénylés beérkezését követően, számla alapján, átutalással kell megfizetni.
(www.vmva.hu)
Szerződésmódosítási költségtérítés
A VMVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet csere,
futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén a VMVA hirdetménye
szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni.
Veszprém, 2017. március 7.
www.veszprem-hvk.hu
www.vmva.hu
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2. számú melléklet

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15., KSH
száma: 15734161-8411-321-19, adószáma: 15734161-2-19, képviseli: Dobó Zoltán polgármester) mint
támogatást nyújtó – továbbiakban: Támogató – másrészről
a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.,
nyilvántartási száma: 19-01-0000335 adószáma: 19265197-2-19), továbbiakban: VMVA, képviseli Szekfü
Tibor kuratóriumi elnök) mint támogatott – továbbiakban: Támogatott – között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1./ Támogató Tapolca Város Önkormányzata a mindenkori költségvetése terhére, 2017. május 5-i nyilvános
képviselő-testületi ülésén meghozott határozata értelmében a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány által kidolgozott – jelen Támogatási szerződés mellékletének megfelelő –, Tapolca Város
Önkormányzata által indított és támogatásával megvalósuló Tapolcai Mikrovállalkozások
Kamattámogatási Programja finanszírozásához – továbbiakban: Támogatási cél – a 2./ pontban
meghatározott időszakokban és módon vissza nem térítendő támogatást – továbbiakban: Támogatás –
nyújt Támogatottnak, melyet kizárólag a Támogatási cél megvalósítása során létrejött hitelügyletek
kamattámogatására jogosult felhasználni.
VMVA jelen Támogatási szerződésre figyelemmel, az alapító okiratában foglaltak, valamint a vonatkozó
jogszabályok szerint köteles gondoskodni a Támogatás cél szerinti felhasználásáról, valamint a végrehajtás
során a megfelelő garanciális feltételek biztosításáról.
2./ A Támogatás Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348 számú költségvetési elszámolási
számlájáról kerül átutalásra a Támogatott …………………-nél vezetett …………....-………….…..……….…….. sz. számlája javára, az alábbiak szerint, amennyiben a Támogatott a jelen pontban
felsorolt határnapokat megelőző legkésőbb 5 munkanapig benyújtja a jelen pontban hivatkozott
hitelszerződéseket:
- 2017. év december 31. napjáig, a Támogatott által megkötött és bemutatott hitelszerződések alapján
utólag, együttesen legfeljebb 2.900.000,- Ft összeg erejéig,
- 2018-2021. években a negyedév utolsó napjáig utólag, a Támogatott által megkötött és bemutatott
hitelszerződések alapján, legfeljebb évente 5.000.000,-Ft, azaz 5 év alatt együttesen 22.900.000 Ft
összeg erejéig.
Amennyiben az adott költségvetési évre jóváhagyott Támogatás az adott évben nem kerül teljes
mértékben felhasználásra, úgy az éves maradványérték felhasználható a következő évben az arra az évre
tervezett Támogatás összegén felül.
3./ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti Támogatást az 1./ pontban
meghatározott célra használja fel.
4./ Támogatott a jelen szerződés szerint rendelkezésre bocsátott, általa lehívott Támogatás összegének
Támogatási célnak megfelelő felhasználásáról a Támogatás lehívásával egyidejűleg elszámol.
A 2./ pontban hivatkozott hitelszerződések Tapolca Város Polgármestere részére történő benyújtásával a
Támogatás elszámoltnak minősül.
5./ Támogatott köteles a Támogatás felhasználását bizonyító dokumentumokat, iratokat a Támogatás
felhasználásától számított 5 évig megőrizni. Támogató jogosult a Támogatás felhasználását igazoló
iratokat bekérni, valamint a Támogatottnál helyszíni ellenőrzést tartani.
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6./ Támogatott kijelenti, hogy eleget tett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény – továbbiakban: Közpénz törvény – 6. § és 8. § rendelkezéseinek és nyilatkozott arról,
hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség, illetve érintettség.
7./ Támogatott köteles a Támogatási cél megvalósulásakor tevékenysége, programjai helyszínén, kiadványain,
honlapján a Támogató nevét, mint támogatót feltünteti.
8./ Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai
szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
9./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerződés tartalmi elemeit érintő jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a Közpénz törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést – mely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 2 oldalból, valamint 9
pontból áll – szerződő felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra
nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Tapolca, 2017.

.................................................................................
Tapolca Város
Önkormányzata
képviseli: Dobó Zoltán polgármester
Támogató

…………….......................................................
Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviseli: Szekfü Tibor
kuratórium elnöke
Támogatott
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