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             Képviselő-testülete 

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó  és  Térsége  Szennyvízcsatornázási  Társulás  „Szennyvízprojekt  finanszírozásához 
szükséges hiteligény biztosítása” tárgyban, a TED-en 2011/S 252-411551 sz. alatt közzétett, 
2012/S 33-052344 és 2012/S 71-117256 sz. alatt módosított közbeszerzési eljárást folytatott 
le. 
Az eljárás 
1. részének (150 MFt beruházási hitel - a pályázathoz szükséges önerő teljes biztosításához) 
nyertese az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-, míg 
2.  részének (200 MFt rulírozó likviditási hitel - az Eu Önerő Alap Támogatás, valamint a 
szolgáltatásokhoz  kapcsolódó  nem  fordított,  visszaigényelhető  ÁFA  megelőlegezéséhez, 
tekintettel azok utólagos finanszírozására) nyertese a Raiffeisen Zrt. lett. 

Az  MFB Magyar  Fejlesztési  Bank  Zrt.-vel  megkötendő  hitelszerződéssel  kapcsolatban  a 
tárgyalások még folyamatban vannak, így jelen előterjesztés tárgyát a rulírozó likviditási hitel 
felvételével  kapcsolatos  –  a  Raiffeisen  Zrt.-vel  megkötendő  –  hitelszerződés,  illetve 
készfizető kezesi szerződés képezi.

A  hitelszerződés  megkötéséhez  szükséges a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján a társulásban résztvevő valamennyi 
települési önkormányzat kezességvállalása (a hitel és járulékai erejéig), valamint a kezesek 
bankszámlái/pénzforgalmi  számlái  tekintetében  ezzel  egyidejűleg  beszedési  megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogot biztosító és kizárólag a Bank hozzájárulásával visszavonható 
felhatalmazás. 

A Magyar  Államkincstár  tájékoztatása  szerint  ezen ügyletekhez  a  Kormány hozzájárulása 
nem szükséges, melyről a Nemzetgazdasági Minisztérium ad ki állásfoglalást.
A kezesség  a  2011. évi  CXCIV. törvény 10.  § (5)  bekezdése alapján kötelező,  "törvényi 
kezesség",  így  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény 96.  §  (2)  bekezdése 
szerint a Társulásnak a települési  önkormányzatok részére nem kell kezességvállalási  díjat 
fizetnie.



Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  készfizető  kezesként  a  Makó  és  Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás hitelszerződésből származó összes tartozásáért, de nem több 
mint  21.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig  kell  kezességet  vállalnia  a  készfizető  kezesi 
szerződés-tervezet alapján. 

Készfizető  kezesként  vállalni  kell,  hogy  a  Bank  első  írásbeli  felszólítására  a  jogviszony 
vizsgálata nélkül kifizeti a fenti összeget, a készfizető kezes helytállási kötelezettségét nem 
érinti,  hogy a Társulással szemben akár jogszerűen is kifogást érvényesít vagy beszámítást 
hajt végre. 

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a készfizető kezesi 
szerződés megkötése tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. október 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy:  Makó  és  Térsége  Szennyvízcsatornázási  Társulás  hitelfelvételeihez  kapcsolódó 
kezességvállalás

____/2012.(IX. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Makó  és 
Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás hitelfelvételeihez kapcsolódó kezességvállalás tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  10.  §  (5)  bekezdésében,  valamint  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  96.  §  (1)  bekezdésében  biztosított 
jogkörében eljárva a  Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás és a Raiffeisen Bank 
Zrt.  között  –  rulírozó  hitelszerződés  alapján  létrejött  -  200.000.000,-  Ft  összegű  rulírozó 
hitelhez kapcsolódóan a Raiffeisen Bank Zrt. részére készfizető kezességet biztosít a Társulás 
összes  tartozása  megfizetéséért,  de nem több mint  21.000.000,-  Ft,  azaz  Huszonegymillió 
forint és járulékai erejéig.

2.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1.  pontban 
meghatározott  készfizető  kezességre  tekintettel  engedélyezi  –  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzata  valamennyi  bankszámlája  tekintetében  –  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.  részére 
történő beszedési megbízás benyújtási jog bejegyzését.

3.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert  az  1.  és  2.  pontban 
meghatározottak szerint a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötendő készfizető kezesi szerződés 
aláírására a mellékelt szerződés-tervezet szerinti tartalommal.

A határozatról értesül:
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás általa
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


