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A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerő / minısített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselı-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselı-testület elé a forgóeszközhitel-szerzıdés futamidejének technikai
módosítására vonatkozó határozati javaslatunkat.

1. Elızmények
Mint ismeretes 2013. évben az állam Enying Város Önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságának
65%-át vállalta át. A Takarékbankkal kötött FE45D027210000 számú hitelszerzıdés mai nappal fennálló
tıketartozása 46.208.597.-Ft. A 2014. évi központi költségvetésrıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. –
68. §-ai rendelkeznek a további adósságkonszolidációról, mely szerint az állam 2014. február 28-ig a
települési önkormányzatok – ideértve a fıvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is – és azok
társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással érintett önkormányzat) a 67. § (3) bekezdés szerinti
adósságelemek nélkül számított, 67. § (2) bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összegő
adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét átvállalja.
Az önkormányzat fenti hitelszerzıdése 2013. december 31-én lejár. Ahhoz, hogy az átvállalást le lehessen
bonyolítani az önkormányzatnak élı szerzıdéssel kell rendelkeznie a bankkal. A Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 48. §-ának rendelkezése szerint „A Magyarország 2014. évi
központi költségvetésérıl szóló törvény alapján átvállalással érintett önkormányzati adósságot keletkeztetı
ügyletekre vonatkozó, az átvállalás miatt szükségessé vált szerzıdésmódosításokhoz nem szükséges a
Kormány 10. § (13) bekezdés szerinti hozzájárulása.”
A fentiek alapján – tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az elızıekben említett összeggel
– javaslom, hogy a testület kezdeményezze a Takarékbankkal a fennálló szerzıdés technikai jellegő
módosítását, melynek keretében a szerzıdés – változatlan feltételekkel – futamidejét három hónappal, 2014.
március 31-ig hosszabbítanánk meg.
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások:


–
–

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
A Magyarország 2014. évi központi költségvetésrıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
---

4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:
Mellékletben csatolva.
5. Bizottsági vélemények:
--6. melléklet
határozati javaslat
Enying, 2013. december 30.
Tisztelettel:

Pıdör Gyula
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezi a Takarékbank Zrt.-vel kötött
FE45D027210000 számú hitelszerzıdés futamidejének 2014. március 31-ig történı
meghosszabbítását.
2. A képviselı-testület a szerzıdés többi feltételét nem kívánja módosítani, a módosítás a
Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló törvény alapján átvállalással érintett
önkormányzati adósságot keletkeztetı ügyletre vonatkozik, így a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (13) bekezdés szerinti Kormány hozzájárulás
nem szükséges a szerzıdés módosításához.
3. A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzıt, hogy az elızı pontoknak megfelelı
szerzıdést az önkormányzat képviseletében eljárva a Takarékbank Zrt.-vel megkössék.
Határidı: 2014. január 2.
Felelıs: Polgármester, Jegyzı

