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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Kiszombor 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2018. (II. 13.) KNÖT 

határozatával döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 azonosító számú „Energetikai beruházások 

Kiszomboron”, valamint a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító számú „A foglalkoztatás 

és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” pályázatokban szereplő 

kivitelezési munkálatok költségeinek fedezésére legfeljebb 100 millió Ft összegű, 10 éves 

futamidejű hosszú lejáratú hitelt vegyen fel. 

 

A 37/2018. (II. 13.) KNÖT határozat 6. pontja alapján az adósságot keletkeztető ügylettel 

kapcsolatos kérelem 2018. május 10. napján benyújtásra került az ÖNEGM rendszerben.  

 

A Képviselő-testület a fenti határozatban meghatározta azt is, hogy a hosszú lejáratú hitelre 

vonatkozó ajánlat az alábbi pénzintézetektől kerüljön megkérésre: 

- OTP Bank Nyrt. – mint számlavezető pénzintézet (1051 Budapest, Nádor u.16.) 

- Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) 

- K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 

 

A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 9.§-a (8) bekezdésének f) pontja alapján nem kell alkalmazni a Kbt.-t, 

ezért Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 11. §-ában és 14. § (2) bekezdésében rögzített rendelkezések, 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a Képviselő-

testület fenti határozata alapján került sor az ajánlatok bekérésére. 

 

Az ajánlatok mindhárom pénzintézettől beérkeztek, azonban azok érvényességi idején belül 

nem kaptuk meg a kormányzati hozzájárulást, mely előfeltétele a hitelszerződés 

megkötésének. 
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A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) 

bekezdése alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra az 

önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra 

vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 

1335/2018. (VII.25.) Korm. határozat alapján hozzájárulását adta ahhoz, hogy Kiszombor 100 

millió forint beruházási célú hitelt vegyen fel a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 azonosító 

számú „Energetikai beruházások Kiszomboron”, valamint a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 

azonosító számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde 

férőhelybővítésével” pályázatokban szereplő kivitelezési munkálatok költségeinek fedezésére. 

 

Ezt követően újra megkerestük a fent megjelölt pénzintézeteket, amelyek újabb ajánlatot 

nyújtottak be. 

 

Az ajánlatokat a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 

véleményezte, a bizottsági vélemény a Képviselő-testület 2018. november 14. napján 

megtartott rendkívüli testületi ülésén került ismertetésre. 

 

A Képviselő-testület 189/2018.(XI. 14.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy az OTP 

Bank Nyrt.-vel kívánja megkötni a 100.000.000 Ft összegű, 10 éves futamidejű beruházási 

hitelszerződést, továbbá felkérte a polgármestert arra, hogy a hitelszerződés tervezetét 

terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

Az OTP Bank Nyrt. részünkre megküldte a kölcsönszerződés (hitelszerződés) tervezetét, 

amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A hitelszerződést az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendeletének 31. § (2) bek. ab) pontja alapján Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó 

és Ellenőrző Bizottsága véleményezi, a bizottsági vélemény a Képviselő-testület ülésén kerül 

ismertetésre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés-tervezetben foglaltakat megtárgyalni 

és a határozati javaslatnak megfelelően dönteni szíveskedjék. 

 

 

 

Kiszombor, 2018. december 6. 

 

Tisztelettel: 

 

Szegvári Ernőné 

 polgármester 



Tárgy: Kölcsönszerződés (célhitel igénybevételéhez) megkötése az OTP Bank Nyrt.-vel 

 

___/2018. (XII.11.) KNÖT h. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

kölcsönszerződés (célhitel igénybevételéhez) megkötése az OTP Bank Nyrt.-vel tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2018. (II. 13.) 

KNÖT határozatával döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 azonosító számú 

„Energetikai beruházások Kiszomboron”, valamint a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 

azonosító számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde 

férőhelybővítésével” pályázatokban szereplő kivitelezési munkálatok költségeinek 

fedezésére legfeljebb 100 millió Ft összegű, 10 éves futamidejű hosszú lejáratú hitelt 

vegyen fel. 

2. A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 10. § 

(1) bekezdése alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIII.30.) Korm. rendeletben 

foglaltakra az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve 

garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati 

hozzájárulásról szóló 1335/2018. (VII.25.) Korm. határozat alapján hozzájárulását 

adta ahhoz, hogy Kiszombor 100 millió forint fejlesztési célú hitelt vegyen fel a TOP-

1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító számú „A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” pályázatokban szereplő 

kivitelezési munkálatok költségeinek fedezésére. 

3. A Képviselő-testület 189/2018.(XI. 14.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a 

számlavezető pénzintézettel – egyben a legelőnyösebb ajánlatot tevő - OTP Bank 

Nyrt.-vel kívánja megkötni a 100.000.000 Ft összegű, 10 éves futamidejű beruházási 

hitelszerződést a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 azonosító számú „A foglalkoztatás 

és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” pályázatokban 

szereplő kivitelezési munkálatok költségeinek fedezésére, továbbá rögzítette azt is, 

hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 

hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt 

betervezi, jóváhagyja. 

4. A Képviselő-testület - a 3. pontban foglaltak alapján - a célhitel igénybevételéhez 

kapcsolódó kölcsönszerződést (beruházási hitelszerződést) a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert annak 

aláírására. 

5. A Képviselő-testület a 4. pont szerinti kölcsönszerződéshez (beruházási 

hitelszerződéshez) kapcsolódó jelzálogszerződést a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert annak aláírására. 

6. A kölcsönszerződés (célhitel igénybevételéhez) és az ahhoz kapcsolódó 

jelzálogszerződés jelen határozat mellékletét képezi. 

 

A határozatról értesül:  

- OTP Bank Nyrt. 

- Szegvári Ernőné polgármester 

- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 

- Irattár 


