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30/2020. (IV.27.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Hansa Kontakt Inv. termálvizes kút fúrása projekt II. 

részszámlájának kiegyenlítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Molnár Áron, mint Algyő Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt hatáskörömnél fogva a „Hansa Kontakt Inv. termálvizes kút fúrása 
projekt II. részszámlájának kiegyenlítése” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata a 6750 Algyő, Sport u. 9. szám alatti Borbála 
Gyógyfürdő területén létesítendő új termálkút pénzügyi fedezésére 74.684.665,- 
Ft, azaz Hetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer-hatszázhatvanöt forint 
fejlesztési célú támogatást biztosít a Gyevitur Nkft. részére, az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének „GYEVITUR NKFT-nek felh. c. 
pénzeszk. átad. - Termálvizes kút átvétele” sora terhére. 
 

2. Az Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyevitur Nkft. közötti, a 6750 Algyő, 
Sport u. 9. szám alatti Borbála Gyógyfürdő területén létesítendő új termálkút 
pénzügyi fedezésére létrejött Támogatási szerződést, amely a határozat 
mellékletét képezi, jóváhagyom és azt aláírásommal hitelesítem. 
 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 

A határozat hiteléül:  



30/2020. (IV.27.) Polgármesteri határozat melléklete 
 

Támogatási szerződés 

beruházási, fejlesztési célú pénzeszköz fejlesztési támogatásként történő 
átadásáról 

 
amely létrejött egyrészről 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., KSH statisztikai 
számjel: 15726975-8411-321-06, adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 
12067008-00190442-00100003 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Molnár 
Áron polgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”) 
másrészről a 
GYEVITUR Nonprofit Kft. (6750 Algyő, Téglás u. 151., Cégjegyzékszám: 06-09-010456, 
adószám: 13678412-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00130545-00100009, képviseli: 
Bella Árpád Ügyvezető), mint támogatásban részesülő (továbbiakban „Támogatott”) 
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Előzmények: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2015. (I.8.) Kt. határozatában 
döntött a „Borbála Fürdő, új termálkút 2. meghívásos közbeszerzési eljárás eredménye” 
tárgyban, és a GYEVITUR Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú támogatást nyújtott az új 
termálkút létesítése a Borbála Fürdő területén tárgyú beruházás pénzügyi fedezésére. 
 

A Támogató a 6750 Algyő, Sport u. 9. szám alatti Borbála fürdő területén létesítendő új 
termálkút pénzügyi fedezésére 135.790.300,- Forint vissza nem térítendő fejlesztési célú 
támogatást nyújtott a Támogatott részére. 
 

A Támogatott a részére átutalt fejlesztési célú támogatás teljes összegével - a Támogatási 
szerződésben foglaltak szerint - határidőben elszámolt: 61.105.635,- Forint átutalásra 
került a kivitelező részére, 54.316.120,- Forintot pedig visszautalt Algyő Nagyközség 
Önkormányzata részére, a 214/2015. (V14.) Kt. határozata alapján. 
 

Támogatott az „Új termálkút létesítése az algyői Borbála Fürdő területén” elnevezésű 
építési beruházás kivitelezése tárgyában létrejött Vállalkozási szerződés alapján további 
74.684.665,- Forint összegű vállalkozási díj megfizetésére köteles, melynek kifizetését a 
Képviselő-testület a 214/2015. (V14.) Kt. határozatban foglalt feltételek teljesüléséig 
felfüggesztette. 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
5/2020. (II.21.) Önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 8.2.10. „GYEVITUR NKFT-
nek felh. c. pénzeszk. átad. - Termálvizes kút átvétele” sora terhére a fenti összeget 
biztosította. 
 

Algyő Nagyközség Polgármestere, mivel a 214/2015. (V14.) Kt. határozatban foglalt 
feltételek teljesültek, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörénél fogva, a 30/2020. (IV.27.) számú Polgármesteri határozattal az alábbi 
támogatási szerződést jóváhagyta, és azt aláírásával igazolja. 



 

2. A szerződés tárgya: 
 
1. A Támogató a 6750 Algyő, Sport u. 9. szám alatti Borbála Gyógyfürdő területén 

létesítendő új termálkút pénzügyi fedezésére 74.684.665,- Ft, azaz 
Hetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer-hatszázhatvanöt forint fejlesztési 
célú támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.  

 
Támogatott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatás összegét 
kizárólag az új termálkút létesítése a Borbála Gyógyfürdő területén tárgyú 
beruházás pénzügyi fedezésére jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás 
összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.  

 
2. A Támogató a támogatás összegét a Támogatott által benyújtott kérelem alapján az 

Önkormányzat Pénzügyi Csoportjához történő beérkezését követő 5 napon belül 
utalja át a Támogatott Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12067008-00130545-
00100009 számú számlájára.  

 
3. A támogatás felhasználását igazolni kell, amellyel kapcsolatosan Támogatott köteles 

benyújtani: 
 a szerződés 3. sz. mellékletét képező kitöltött „elszámolási lapot” 

 a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok másolatát, 

 átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló 

banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), 

 készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat másolatát 

 valamint a 14. pont szerinti nyilatkozatokat. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a projekttel megvalósuló és könyveibe bekerülő 
tárgyi eszközt a Támogató hozzájárulása nélkül el nem idegenítheti, harmadik félnek 
bérbe nem adhatja. 

 
5. Támogatott a kapott támogatással legkésőbb 2020.12.31-ig köteles az 

Önkormányzat Pénzügyi és Adócsoportjának elszámol. 
 
6. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt bármikor ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez 
szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál előre 
írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
7. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Támogatott 

köteles a késedelem idejére, a támogatás összege után számított jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kötbért fizetni a Támogató 12067008-
00190442-00100003 számú költségvetési elszámolási számlájára, a késedelmes 
teljesítés napjától. 

 
8. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő 

többletköltség a Támogatottat terheli. 
 



9. A Támogatott súlyos szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondani. Ebben az esetben a Támogatott 
köteles a támogatás teljes összegét - a támogatás Támogatott részére történő 
átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű - kamattal növelten a Támogató 12067008-
00190442-00100003 számú költségvetési elszámolási számlájára a felmondásról 
szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

 a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása,  

 valótlan adatok, tények, körülmények közlése,  

 felszólítást követően is az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés 

akadályoztatása, a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, 

 a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, csökkentett mértékű 

megvalósítása 

 a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 

megszegése, 

 a szerződés 10. pontjában meghatározott esetben az értesítési kötelezettség 

elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. 

10. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott 
az Önkormányzat Fejlesztési és Üzemeltetési-, valamint Pénzügyi és Adócsoportját 
haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 

 
11. A Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása 

előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenőrzését az 
Önkormányzat Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportja, a támogatás folyósításának 
előkészítését a Támogató Pénzügyi és Adócsoportja gazdasági ügyrendje alapján 
végzi. 

 
12. A Támogatott kijelenti, hogy 

 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, 

valamint TB járulék tartozása) nincs, 

 az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, 

 csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 

13. A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1. sz. (Nyilatkozat a 

közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról), a 2. sz. 
(Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről) melléklet, és a 
3. sz. (Elszámolási lap) melléklet a szerződés ezekkel együtt érvényes. 

 



15. A jelen támogatási szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

 

16. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás 
után cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 

 

Algyő, 2020. április 28.    Algyő, 2020. április 28. 

 

…………………..………………… ………………………………….………. 

Molnár Áron              Bella Árpád 

  polgármester                ügyvezető 

 Támogató  Támogatott 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………………. Algyő, 2020. április 28. 
  
Jogi ellenjegyzés: ……………………………………… Algyő, 2020. április 28. 
 
 
  



1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 

A Támogatott neve: Gyevitur Nonprofit Kft. 

Természetes személy lakcíme:  

Születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság esetén székhelye: 6750 Algyő, Téglás u. 151. 

Cégjegyzékszáma: 06-09-010456 

Adószáma: 13678412-2-06 

Képviselőjének neve: Bella Árpád 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába tegyen X-t)
1 

 1. nem áll fenn vagy  X 

 2. fennáll az ... pont alapján   

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába tegyen X-t)
2 

 1. nem áll fenn vagy  X 

 2. fennáll az ... pont alapján   

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

__________________________________________________________________________________

____ 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Algyő, 2020. …………….. 

                                                 
1 

 a kívánt rész aláhúzandó vagy a négyzetben a száma jelölendő 

2 
 a kívánt rész aláhúzandó vagy a négyzetben a száma jelölendő 



 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



 

2. sz. melléklet 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

(akkor kell kitölteni, ha a 6.és/vagy 8. §-nál a 2. kockába tette az X-t) 

 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

  

  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a 

támogatottként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert 

a) Az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy esetén!). 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

___________________________________________________________________________

__ 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy esetén!) 

Indoklás: 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési 

tanács tagja 



 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy esetén!) 

Indoklás: 

- Közeli hozzátartozóm az eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében 

nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. 

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, 

örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 

d) A támogatottként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság esetén!). 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

 

___________________________________________________________________________

__ 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 

____________________________________________________________________________ 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, 

örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 

e) A támogatottként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

vezető tisztségviselője 

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

az eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

Indoklás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 

_________________________________________________________________________

__ 



 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

 

___________________________________________________________________________

__ 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács 

tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

Kelt: 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 



 

Elszámolási lap 3. sz. melléklet 

Számviteli bizonylatok összesítője 
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8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

Összesen       

Algyő, ...................................................... 
  _________________________  

  cégszerű aláírás, pecsét 

   

 


