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Előterjesztés 
A Viadukt SE részére nyújtott kölcsön szerződésről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 134/2015. (VI.25.) határozatában a Viadukt SE 
sportfejlesztési programjához kapcsolódó Biatorbágy, Kolozsvári u. 704/2 hrsz-ú ingatlant érintő 
sportcélú fejlesztéséhez az önrészhez szükséges 60.518.856 Ft-ot támogatásként kifizette a Viadukt 
SE sportszervezet számára. 
 
Fentieket követően Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 1. napján 152/2015. (IX. 
1.) határozatával kölcsönt nyújtott a Viadukt SE részére, mely kölcsönnyújtás célja a Kolozsvári utcai 
TAO támogatással megvalósuló beruházás befejezésének biztosítása volt. A kölcsön nyújtásának 
konkrét indoka, hogy a Viadukt SE elnökének tájékoztatása szerint nem volt tudomása arról, hogy a 
beruházás részeként kiállított 46.038.020 Ft értékű szállítói számla kifizetése utófinanszírozott. 
 
A kölcsönszerződés 2015. szeptember 1-jén megkötésre, a kölcsön összege pedig 2015. szeptember 
2-án kifizetésre került. 
 
A kölcsön lejárata 2015. november 30-a volt. 
 
A mai napig a Viadukt SE az alábbi törlesztéseket eszközölte: 
2015.12.04. 26.038.020 Ft 
2015.12.11. 14.000.000 Ft 
Összesen: 40.038.020 Ft 
A kölcsön szerződés szerint fennmaradó tartozás 6.000.000 Ft. 
 
A tartozás rendezésének időpontjáról folyamatosan próbáltunk tájékoztatást szerezni, a mai napig 
sikertelenül. 
A mai napon az MLSZ-tól megkaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkárság helyettes államtitkárának határozatát, mely szerint a Viadukt SE. elszámolásának 
ellenőrzésekor megállapításra került, egyrészt, hogy: 
- a Viadukt SE „előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen 1.163.183 Ft és a 
közreműködői díjként lehívott támogatásból 106.352 Ft-ot nem használt fel”, melyet a Viadukt SE-nek 
az EEMI részére meg kell fizetnie, valamint, hogy  
- a „Támogatott szervezet utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen 5.023.131 Ft-
ot nem használt fel”, melyet így nem utalnak ki az Egyesület részére. 
 
A Viadukt SE elnökének tájékoztatása alapján a Sportegyesületnek az önkormányzati támogatáson 
kívül más bevételi forrása nincsen, így a tartozást Önkormányzatunk felé kiegyenlíteni nem tudja. 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Viadukt SE kölcsönszerződését 
40.038.020 Ft-ra, a fennmaradói kölcsöntartozását pedig támogatás jogcímre módosítsa, s 
visszafizetésétől tekintsen el. 
 
Biatorbágy, 2015. december 15. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 
  



 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2015. (XII.16.) számú határozata 
 

A Viadukt SE részére nyújtott kölcsön szerződésről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 152/2015. (IX. 1.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint: 
„a Viadukt SE Biatorbágy részére a Biatorbágy, Kolozsvári utcai TAO beruházás 
befejezésének biztosítására, az utófinanszírozás miatt 40.038.020 forint kölcsönt folyósít,” 

2. módosítja a 152/2015. (IX. 1.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint: 

„a kölcsönt kamatmentesen, 2015. december 15-i határidővel biztosítja,” 

3. a Viadukt SE kérelmére a Biatorbágy, Kolozsvári utcai TAO beruházás befejezésének 
biztosítására további …………………………….. forint támogatást ad, 
 

4. a támogatás felhasználása 2015. december 31., 
 
 

5. felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának, és a támogatási 
szerződésnek a megkötésére, a jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 
 



  
 

K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
152/2015. (IX.01.) határozata 

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
 

1. a Viadukt SE Biatorbágy részére a Biatorbágy, Kolozsvári utcai TAO beruházás 
befejezésének biztosítására, az utófinanszírozás miatt 46.038.020 forint kölcsönt 
folyósít, 

2. a kölcsönt kamatmentesen, 2015. november 30-i határidővel biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére, a jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 

(A kölcsönszerződés a határozat melléklete.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

a kiadmány hiteléül: 

 
Bognárné Kalicov Mária 

jegyzőkönyvvezető  
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