MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Zalahaláp Község Önkormányzata (8308 Zalahaláp, Petőfi tér
4., képviseli: Bedő Lajos Sándor polgármester ( a továbbiakban: Önkormányzat) ,
Másrészről a „Zalahalápért” Közalapítvány (8308 Zalahaláp , Petőfi tér 4. , képviseli:
Csuri Lajos a kuratórium elnöke ( a továbbiakban : Alapítvány ) között alulírott helyen és
napon az alábbi feltételek szerint:

1) Alapítvány pályázata alapján 8 (nyolc) millió ft. támogatást nyert a „Zalahaláp ,
Templomkert közösségi térré való alakítása” megnevezésű , LEADER jogcím
keretében tervezett projekt megvalósításához. A beruházás az Önkormányzat
tulajdonát képező a zalahalápi 148/1 hrsz. - ú ingatlanon valósul meg. Az
ingatlanon történő
munkák megvalósításához a polgármester a tulajdonosi
hozzájárulást megadta.
2) A beruházás finanszírozása a vonatkozó jogszabályok értelmében a támogató
szervezet részéről a beruházás megvalósítását , sikeres műszaki átadását követően
történik (utófinanszírozás). Az Alapítvány pénzügyi helyzete miatt a beruházás
összegét nem tudja megelőlegezni.
3) Önkormányzat a beruházás költségeit a jelen megállapodás alapján az alapítványnak
megelőlegezi az alábbiak szerint:
a) az Alapítvány a kivitelezővel megkötött szerződés szerinti ütemezés , illetve
tényleges teljesítés alapján a vállalkozói díj ( rész-, vagy végszámla )
esedékessége
előtt legalább 8 (nyolc) nappal előre írásban jelzi
Önkormányzatnak a fizetési kötelezettségét a vállalkozóval szemben a
vállalkozó által kiállított számla másolatának egyidejű csatolásával ,
b) az Önkormányzat a bejelentés alapján az esedékes vállalkozói díj összegét
az Alapítvány számlájára átutalja a fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében.
4.)Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra , hogy az általa a támogató szervezethez
az 1. pontban megjelölt beruházással kapcsolatban benyújtott kifizetési kérelem
(előlegszámla , rész számla , végszámla ) alapján a támogató szervezet által részére
kifizetett támogatási összeget a kifizetés napjától számított 3 ( három ) munkanapon
belül az Önkormányzat számlájára átutalja.
5.) Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra , hogy a jelen megállapodás alapján
megelőlegezett összeget a megállapodás 1. pontjában meghatározott beruházás
megvalósítása érdekében használja fel.

6) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
7) A jelen megállapodást Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2014.(V.28.)
számú határozatával jóváhagyta , és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Zalahaláp , 2014. május 30.
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