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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint, az önkormányzatok 
hulladékszállítási közszolgálatásának ellátása, valamint annak érdekében, hogy az NHKV Zrt. 
működési anomáliáit (a szolgáltatási díjak utólag, igen nagy késedelemmel és előre nem tervezhető 
összegben kerülnek számlázásra) a lakosság ne érezze meg, hitel felvétele vált szükségessé.  
 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése – az akkor még egyszemélyes társaság alapítói döntésének 
körében – a 239/2017. (VI.23.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta, hogy a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló 2017. január 2. napjától 
2017. december 29. napjáig terjedő futamidőre szóló, 1 havi BUBOR + 1,00% ügyleti kamatlábú, 
200 millió Ft összegű bankszámlahitel keretét 150 millió Ft-tal megemelje 350 millió Ft-ra. Továbbá 
a Közgyűlés jóváhagyta, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 150 millió Ft 
hitelösszeg visszafizetésére is – a 200 millió Ft hitelkerethez hasonlóan – készfizető kezességet 
vállaljon. 
 
A 150 millió Ft hitelkeret igénybevételére legkorábban 2017. augusztus 18. napjától volt lehetősége 
a társaságnak. 
 
Amennyiben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 31. napjáig aláírt 
szerződésmódosítással nem válik a bankszámlahitel szerződés tekintetében a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adóstársává, vagy 2017. október 31. napjáig a bank felé nem 
kerül igazolásra, hogy az önkormányzat írásban visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy 
legalább 150 millió Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a Szegedi Hulladékgazdálkodó Nonprofit Kft-
nek abból a célból, hogy a bankszámlahitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségének legkésőbb 
a lejáratig eleget tudjon tenni, a 150 millió Ft igénybevételének lehetősége 2017. november 1. 
napjával megszűnik.  
 
A fentiek alapján a tagoknak határoznia kell abban kérdésben, hogy a fenti feltételekkel – Szeged 
Megyei Jogú Város adóstársként való megjelölésével és a bank által előírt biztosítékok 
rendelkezésre állásával – a hitelszerződés módosításához hozzájárulnak-e.  
 



A fentiek miatt a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult a tagok felé, 
hogy soron kívül, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozzanak. 
Amennyiben valamelyik tag nem adja le a szavazatát, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nyilatkozata 
nemleges.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati 
javaslat alapján a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. szeptember 21. 
 
 
       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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____/2017.(IX. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megkeresése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló 2017. január 2. napjától 
2017. december 29. napjáig terjedő futamidőre szóló, 1 havi BUBOR + 1,00% ügyleti kamatlábú, 
200 millió Ft összegű bankszámlahitel keretét 150 millió Ft-tal megemelje 350 millió Ft-ra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata képviseletében a hitelügylet lebonyolításához szükséges nyilatkozat megtételére.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


