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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat számára kiemelten fontos a pásztói székhellyel rendelkező mikro- és 
kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, ezen belül a Pásztón megvalósuló beruházások vagy 
forgóeszköz vásárlások elősegítése.  
Fenti cél megvalósítása érdekében merült fel annak a lehetősége, hogy a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal történő együttműködés keretében az Alapítvány részére 
önkormányzati pénzeszköz kerüljön biztosításra célhoz kötötten.  
 
A korábbi testületi ülésen ugyanezen tárgyú előterjesztés kapcsán felmerült kérdések miatt nem 
született döntés. Varga Béla ügyvezető igazgató úrral folytatott megbeszélés eredményeként 
módosítottuk a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal történő célhoz 
kötött pénzeszköz átadási megállapodás tervezetét (1. sz. melléklet). 
 
A kamattámogatásra a 2017. évi költségvetési rendeletben elkülönített tartalékkeretből 3.900 eft-ot 
javaslunk biztosítani. 
 
A megállapodás tervezetét az általunk javasolt és egyeztetés során szükségessé vált módosításokkal 
megküldtük Varga Béla részére, aki az előterjesztés készítéséig nem jelzett vissza, de az ülésen 
várhatóan a végleges megállapodásról dönthetünk. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete együtt kíván működni a Nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a pásztói székhellyel rendelkező mikro- és 
kisvállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében.  
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülönített tartalékkeret terhére átadja a megállapodásban meghatározott összeget a 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak Kamattámogatási Alapból 
nyújtandó kamattámogatás céljából célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötésével az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.  
 
3. A képviselő-testület vállalja a megállapodásból fakadó későbbi évekre átnyúló kötelezettségeket 
az adott év elején történő mindenkori egyeztetés szerint. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester        
  
2017. május 12. 
 
                   Dömsödi Gábor 
          polgármester              
                          
Határozati javaslat törvényes! 
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Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
 
 
 

Együttműködési megállapodás 
Célhoz kötött pénzeszköz átadására, 

 

amely létrejött egyrészről  Pásztó Városi Önkormányzat (cím: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 
35. adószám: 15735313-2-12, képviseli: Dömsödi Gábor polgármester), mint pénzeszközt átadó (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely: 3100 
Salgótarján, Mártírok út 1.. ,  adószáma: 18631146-2-12, képviseli: Varga Béla ügyvezető 
igazgató), mint pénzeszközt átvevő (a továbbiakban: Alapítvány) között az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételekkel: 
Az Önkormányzat és az Alapítvány közös célja a térségben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások működésének segítése, fejlődésének előmozdítása és támogatása. 

Alapítói a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt azzal a céllal 
hozták létre, hogy segítse a Nógrád megyei régió vállalkozásait, fejlessze a helyi 
vállalkozók vállalkozói ismereteit és készségeit, előmozdítsa a területi fejlődést. 

1. Az Önkormányzat, mint a település területfejlesztési stratégiájába illeszkedő 
kezdeményezés …………..sz. határozatával támogatta az Alapítvány részére 
történő célhoz kötött pénzeszköz átadás koncepcióját, mely az Alapítvány által 
kezelt kamattámogatási alap létrehozására irányul.  

A határozat alapján, az Alapítvány által biztosított 100.000 E Ft hitelkeret után  
célhoz kötött pénzeszköz átadás formájában az első évben 3.900.000,-Ft-ot, 
majd évenként, maximum további 4 évig a hitel utáni 3,9%-os kamatot  az 
Önkormányzat biztosít, mely pénzeszközt az Alapítvány köteles elkülönített 
bankszámlán tartani, azt más célra fel nem használhatja.  

2. Az Önkormányzat eljuttatja a hozzá érkezett megkereséseket Alapítvány részére, az 
alapítvány a benyújtott kérelmeket bevizsgálja, minősíti, és visszajelez az 
Önkormányzat részére a támogatható kérelmekről.  

3. Az Alapítvány minden negyedév végén kimutatást készít az ügyfelek ügyleteiről. 
Ez a kimutatás lesz az alapja az Alapítvány által kezelt kamattámogatási alapba 
történő Önkormányzat által átadott pénzösszeg elszámolásának. 

4. Felek megállapodnak, hogy az átadandó 3.900.000,-Ft. pénzeszköz első felét 
azaz 1.950.000,-Ft-ot a szerződés aláírását követő 30 napon belül, a második 
részletet pedig az Alapítvány által biztosított hitelkeret 50%-ának 
felhasználását követő 30 napon belül az Önkormányzat az Alapítvány K&H 
Bank Zrt-nél vezetett 10400786-50526656-74761011 számú bankszámlájára 
utalja át. Ezt követően az 1. pontban megállapított 3,9%-os kamatot 
negyedévente az alapítvány által kimutatott nyilvántartás szerint utalja át az 
Alapítvány számlájára.  

5. Az Alapítvány minden évben az Önkormányzat költségvetésének elfogadását 
megelőzően január 15-ig  — első alkalommal 2018. évben - összesített kimutatást 
készít az előző évben a konstrukcióban résztvevő ügyletekről és emellett szöveges 

 



4 
 

beszámoló készítésével is tájékoztatja a képviselő-testületet a részére átadott 
pénzeszköz felhasználásáról. 

6. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásból az 
Alapítvány egy általa kezelt kamattámogatási alapot hoz létre, amelyet csak az 
Alapítvány által forgalmazott Helyi Mikrohitel Alapból finanszírozott pénzügyi 
termékeket, szolgáltatásokat igénybe vevő mikro - és kisvállalkozások 
kamatterheinek csökkentésére használhat fel. A kamattámogatást az Alapítvány 
nyújtja az Önkormányzat által támogatni kívánt vállalkozások részére. Az 
önkormányzat a támogatás 50 %-át turisztikai vállalkozások, 50 %-át egyéb 
vállalkozások támogatására nyújtja. 

7. Felek megállapítják, hogy az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei 
mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, ezen belül forráshoz juttatása. 

8. Az Alapítvány a részére átadott pénzeszközt csak a pásztói székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen 
belül Pásztó Város területén megvalósuló beruházáshoz, vagy forgóeszköz 
beszerzéshez igénybe vett hitel kamattámogatására használhatja fel legkésőbb 2018. 
december 31. napjáig. A jelen megállapodás hatálya alá tartozó hitelek típusát és 
leírását (terméktájékoztatókat) a megállapodás melléklete tartalmazza. Az ügyfél a 
hitelkérelmével egyidejűleg köteles benyújtani kamattámogatási kérelmét is az 
Alapítványhoz. A nyomtatványon a vállalkozás adatain kívül szükséges feltüntetni a 
beruházás helyét is, amely kizárólag Pásztó területe lehet, illetve a speciális 
kamattámogatási programok leírásainak kell megfelelnie. A kamattámogatás a 
hitelszerződésben kerül rögzítésre. 

9.  Az Alapítvány által biztosított hitel esetén az Önkormányzat által biztosított 
kamattámogatás igénybevételére jogosult az a pásztói székhellyel/telephellyel 
rendelkező mikro- és kisvállalkozás, amely 

a) a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint 
egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás, 

b) a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10 főt, 
c) a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 

EUR-nak megfelelő forintösszeg, 
d) nem több, mint 25% a tulajdonosi részaránya egy vagy több olyan szervezetnek, 

mely az  a) és b) pontokban leírtaknak nem felel meg, 
e) a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési 

kötelezettségeit, így nincs sem adó, sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék 
tartozása, 

f) a vállalkozásnak a pénzintézetek és pénzügyi közvetítő szervezetek felé nincs 
lejárt hiteltartozása, 

g) a cég sem csőd, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll, 
h) megfelel a Mikrohitel Szabályzatban előírt egyéb kritériumoknak, 
i) a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye beruházás 

tekintetében Pásztó város területe. 

10. Az Alapítvány által biztosított hitel esetén az Önkormányzat által biztosított 
kamattámogatás mikro— és kisvállalkozások részére az alábbi feltételek szerint 
vehető igénybe: 

• Igénybevevők köre: pásztói székhellyel/telephellyel rendelkező mikro— és 
kisvállalkozások Pásztó városában megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz 
beszerzéséhez. 
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• Kamattámogatás feltétele: A kamattámogatás a teljes futamidő alatt jár az 
ügyfeleknek, kizárólag abban az esetben, ha az időszak alatt nem kerül 15 napot 
meghaladó késedelembe a tőketörlesztő részlet megfizetése tekintetében. 
Amennyiben késedelembe esik, akkor a késedelembe esés napjától nem jogosult a 
kamattámogatásra  

• Kamattámogatás mértéke: 3,9 %. 
• Hitel futamideje: maximum 5 év 

 
11. Az Alapítvány hozzájárul a részére átadott pénzeszköz rendeltetésszerű 

felhasználásának az Önkormányzat által megbízott személyek és szervezetek általi 
ellenőrzéséhez. Az Önkormányzat jogosult a pénzeszköz felhasználását a helyszínen 
is ellenőrizni.  
 

12. Amennyiben az Alapítvány a pénzeszközt a jelen megállapodásban foglaltaktól 
eltérő célra használja fel, vagy a felhasználásról nem tud a jelen megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően a megjelölt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszközt a 
számlájára való beérkezéstől számítva a Ptk-ban meghatározott kamattal növelt 
összegben visszafizetni az Önkormányzat részére. 

 
13. Az Alapítvány képviselői külön okiratban nyilatkoznak a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § és 8. § szerinti 
érintettségük vonatkozásában. 
 

14. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba és jelen megállapodás hatálya 
az Alapítvány által készített 2018. évről szóló beszámoló Önkormányzat általi 
elfogadásakor szűnik meg. 
 

15. Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő testülete…………………. sz. 
határozatával jóváhagyta. 
 

16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

Felek jelen megállapodást — elolvasás és közös értelmezés után - mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

……………………………….., 2017. … 

…………………………………… 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Dömsödi Gábor 

polgármester 

Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Varga Béla 
 ügyvezető igazgató 
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