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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete ezen előterjesztést megelőző napirendi pont keretében 
döntött a TOP-1.1.3-15-BA1-2016.-00001 kódszámú pályázat műszaki tartalmának és a 
projekt forrásszerkezetének módosításáról.  
Tekintettel a projekt tárgyévi befejezési határidejére mindenképp még éven belül 
biztosítanunk kell a projekthez saját erőként azt a többletforrást, ami a nem finanszírozott III. 
ütem, illetve a felmerült pótmunkák, továbbá az értékbecslés költségéből el nem számolható 
összeg fedezetét biztosítja.  
A pótmunkák jellegüknél fogva elengedhetetlenek a projekt eredeti műszaki tartalmának 
megvalósításához is.  
 
A saját erőként biztosítandó többletforrás tárgyévi költségvetésünkben nem áll rendelkezésre, 
így javaslom, hogy azt 82.543.000, -Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételével biztosítsuk.  
A hitel futamidejét 10 évben, felvételi időpontját 2019. október 31-ben, türelmi idejét egy 
évben, véglejáratát 2029. szeptember 25-ben javaslom meghatározni azzal, hogy a hitelhez 
kapcsolódó kamatok megfizetésére és a tőke törlesztésére negyedévente kerüljön sor. A 
tőketörlesztés tekintetében negyedévente egyenlő részletekben kerüljön sor.  
 
Emlékeztetem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a projekt kiadási és bevételi adatai 
költségvetésünk 7/2. sz. mellékletében kerültek feltüntetésre. A költségvetési rendelet 
összeállítása során még nem számolhattunk sem a 137.683.269, -Ft többlettámogatás 
jóváhagyásával, sem az azóta felmerült pótigényekkel.  
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó előzetes adatszolgáltatásban eredetileg a 
költségvetés összegállításakor rendelkezésre álló adatok alapján számított finanszírozási 
igényt szerepeltettük, de azt a MÁK illetékeseivel folytatott egyeztetések során a végleges 
előzetes adatszolgáltatásból töröltük. Erre azért került sor, mert többlettámogatási igényünk 
kormányzati elbírálásának hiányában a végleges ügylet érték még nem volt ismert.  
Mint ahogy fent már jeleztem az örvendetes, kedvező támogatói döntés megérkezésével 
párhuzamosan nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt kapcsán az előző napirendben előterjesztett 
többletigény tovább módosítja mind a projekt főösszegét, mind annak forrásszerkezetét.  
Ennek megfelelően elmondható, hogy a költségvetés eredeti számaihoz képest, illetve ezzel 
összhangban a 17/2019. (III.7.) sz. kitekintő határozat eredeti számaival szemben a fejlesztési 
célú tárgyévi hitelfelvétel összege a projekt kapcsán módosul. A 137.683.269, -Ft 
többlettámogatás a hiányt és így a várható hitelfelvételt csökkenti, míg a projekthez 
kapcsolódó műszaki változásokból adódó többletigény 45.614.947, -Ft-tal növeli, így az 
induló 340.875.000, -Ft összegű fejlesztési hiány 248.806.678, -Ft-ra módosul. E módosítás 
átvezetésére a kitekintő határozat kapcsán a jelen előterjesztéshez mellékelt határozati sorban, 
míg a költségvetés hiányának módosítására a várhatóan szeptember hónapban előterjesztésre 
kerülő költségvetési rendeletmódosításban kerülhet sor.  
 
Fentieknek megfelelően az adósságot keletkeztető ügyletünket előzetes adatszolgáltatás 
hiányában külön indokolnunk kell. A kérelem benyújtásának részletes eljárásrendjét a 
többször módosított 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozza.  
A benyújtáshoz szükséges banki indikatív ajánlatot önkormányzatunk számlavezető 
pénzintézetétől, az OTP Bank Nyrt-től megkértük. Ajánlatuk 2019. július 16-án megérkezett, 
melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk. Felhívom a figyelmet az ajánlatban szereplő 
biztosítékokra, szerződéskötési feltételekre és egyéb feltételekre. Ezek szóban előzetesen 
egyeztetésre kerültek, s álláspontom szerint nem sértik az önkormányzat érdekeit.  
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a felajánlott kondíciókat, illetve feltételeket 
megismerve döntsenek a 82.543.000, -Ft összegű fejlesztési célú hitelfelvételről, továbbá 
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döntsenek a Balatonlelle, 3080 hrsz-ú kivett „hétvégi ház, udvar” ingatlan fedezetként történő 
jóváhagyásáról, illetve hagyják jóvá az indikatív ajánlat egyéb feltételeit.  
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy jelen hitelfelvétel mentes a közbeszerzési 
eljárás lefolytatási kötelezettsége alól tekintettel az ellenszolgáltatás értékére. Az ügylet 
lebonyolításának gyorsítása érdekében javaslom a képviselő-testületnek, hogy adjon 
felmentést a Beszerzési szabályzat alkalmazásának kötelezettsége alól és így a fedezeteket 
részben már korábbi ügyletünk kapcsán lekötő számlavezető pénzintézetünktől, a 
kormányzati engedély beszerzése után vehessük fel mielőbb a hitelt. 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az indikatív ajánlat és a kormányzati 
engedély birtokában szükség lehet a jelenleg ismert feltételek és így a most elfogadott 
határozati pontok módosítására. Felhívom a figyelmet, hogy a bank a kormányzati engedélyt 
követően formálisan benyújtott hitelkérelem után külön dönt az ügyletről.  
Végül, de nem utolsó sorban felhívom a figyelmet arra, hogy az előző, a projekt főösszegét és 
forrásait megváltoztató előterjesztésben szereplő többlet költségek becslésen alapulnak, így 
amennyiben ott a megváltozott műszaki tartalomhoz kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során még további többletforrás jelenne meg, úgy akkor arról ugyancsak ismételten 
döntenünk kellene fedezet megjelölése mellett, mely jelen döntésünket követően már csak 
saját forrás lehet.  
 
Kérem, hogy az előterjesztést az indikatív ajánlat, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalják meg és döntsenek a 82.543.000, -Ft 
összegű saját forrás fejlesztési célú hitelfelvétel terhére történő biztosításáról az indikatív 
ajánlatban foglalt kondíciókkal és feltételekkel, továbbá a kormányzati engedély kérelem 
benyújtásáról.  
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatának, illetve az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatának figyelembevételével – a TOP-
1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város területén lévő piac- és vásárcsarnok 
rekonstrukciója projekthez kapcsolódó fejlesztési célú hitelfelvétel tárgyában az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város 

területén lévő piac- és vásárcsarnok rekonstrukciója projekt műszaki tartalmát és 
finanszírozási szerkezetét a ____/2019. (VII.18.) sz. határozatával megváltoztatta és 
ezzel összhangban az önerőként biztosítandó 82.543.000, -Ft-ot fejlesztési célú 
hitelfelvétel terhére biztosítja.  

 
2. A képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódó kormányzati engedélykérelem 

tervezett 2019. augusztus 20-ig történő benyújtására való tekintettel a hitel felvétele 
vonatkozásában felmentést ad a helyi Beszerzési szabályzat alkalmazása alól.  

 
3. A képviselő-testület a 82.543.000, -Ft összegű fejlesztési hitelt 10 év futamidő, 1 év 

türelmi idő, egyenletes negyedéves tőketörlesztés és negyedéves kamatfizetés mellett 
kívánja igénybe venni. A hitelfelvétel tervezett időpontját 2019. október 31-ben, 
tervezett lejáratát 2029. szeptember 25-ben határozza meg. 
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4. A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. előterjesztéshez mellékelt indikatív ajánlatát 

megismerte, az abban rögzített fedezeteket és egyéb feltételeket elfogadja, azokat 
biztosítja.  

 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélykérelem benyújtásáról 

augusztus 20-ig gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányzati 
engedély birtokában az indikatív ajánlat szerinti tartalmú hitel- és biztosítéki 
szerződések aláírásával a hitelfelvételről gondoskodjon utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett.  

 
6. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt 

adóbevételei terhére mindenkori költségvetésébe a tárgyévi tőke- és kamatfizetési 
kötelezettséget betervezi. A 2019. évi kamatfizetési kötelezettség fedezete az e célra 
betervezett tárgyévi előirányzat terhére biztosított.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a mindenkori költségvetési rendelet összeállítása során a 
kapcsolódó előirányzatok beépítéséről gondoskodjon. 

 
7. A képviselő-testület megállapítja, hogy a kormányzati többlettámogatás és a jelen 

projekt kapcsán a költségvetési rendeletben szereplőkhöz képest jelentkező többlet 
igény eredőjeként a 17/2019. (III.7.) sz. határozat 1. sz. melléklet „2019. évi hitel, 
kölcsön felvétele (tőke)” adat 248.806.678, -Ft-ra módosul.  

 
Határid ő: 2019. augusztus 20. a kormányzati engedély kérelem benyújtására 
  2019. október 31. hitelfelvételre 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2019. július 17. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










