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ELŐTERJESZTÉS
likvid- és működési hitel igénybevételéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január -1-én
a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél 13.949.353.- Ft likvid hitellel
rendelkezett.
A hitel összegéből a hatályos jogszabályok alapján csak 343.621.- Ft kerülhetett bevonásra
az adósságátvállalási eljárásba, mivel a Belügyminisztériumtól kapott működési zavarok
elhárítására biztosított egyszeri kiegészítő támogatás a likvid hitelkeretet átmenetileg ennyire
csökkentette.
A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet felé jelenleg
hiteltartozásunk 11.605.732.- Ft, melynek lejárata 2014. március 31.

fennálló

likvid

A Képviselő-testület 120/2013. (XII.11.) önkormányzati határozatával a Magyar Fejlesztési
Banktól 30 millió forint fejlesztési hitelt vett igénybe, melyből 24 millió forint + járulékos
költsége az adósságátvállalási eljárással 2014. február 28-ával átvállalásra került.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdése
szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulására likvid hitel igénybevételéhez, de annak
összege nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át,
esetünkben az 52.737.500.- Ft-ot.
Ugyanezen törvény 10. § d) pontja szerint szintén előzetes Kormányzati hozzájárulás nélkül
vehet igénybe önkormányzatunk a 2014. évi saját bevétele 20 %-át (21 millió Ft) meg nem
haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú hitelt.
Az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek
értékét egybe kell számítani.
E szabályoknak megfelelően önkormányzatunk 2014. évben a Magyar Fejlesztési Bank felé
6 millió forint fejlesztési hitellel rendelkezik a termelői bolt és piac megvalósításához
szükséges önerő biztosítására.
A termelői bolt és piac megvalósításának határideje 2014. április 30-a.
A beruházás megvalósítása jó ütemben halad, jelenleg több mint 50 %-os készültségű,
viszonyt az irányító hatóságtól még az előleget sem kaptuk meg.
A pályázat megvalósítása szükségessé teszi működési hitel igénybevételét az alábbi
határozati javaslatok szerint, melyhez kérem a Képviselő-testület egyetértését.
Határozati javaslat:
……/2014. (III.10.) Önkormányzati határozat
Likvid hitel felvételéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás
biztonsága érdekében 17 millió forint folyószámlahitelt vesz igénybe, 2014. december
30-i lejárattal, a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettől, mint
számlavezető pénzintézettől.
A hitel visszafizetésére a 2014. évi költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak.

A hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes ingatlanokat kínálja lehetséges fedezetként:
Rákóczi út 26/A. ( korábban: Sallai út 26/A.)
Táncsics út 18/B.
Varsányi utca (korábban: Hámán K. út 18.)
Táncsics út 23.
Fő út 73.
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
A Képviselő-testület kéri, hogy a hitel és járulékai épüljenek be a 2014. évi
költségvetésbe.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
Papp János polgármester

Erről értesülnek:

1. Valamennyi Képviselő, Helyben
2. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Elnöke
3. Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője, Helyben,
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok

Határozati javaslat:
…/2014. (III.10.) Önkormányzati határozat
Működési hitel igénybevételéről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete termelői bolt és piac
megvalósítása miatt a 2014. évi gazdálkodásában jelentkező átmeneti likviditási
problémák megoldása érdekében a Magyar Fejlesztési Banktól 14 millió forint
működési célú hitelt vesz igénybe 2014. december 15-i lejárattal.
A hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos tulajdonát képező
forgalomképes ingatlanokat kínálja fedezetként:
- Fő út 33. (korábban: Felszabadulás út 33.
- Táncsics út 20/A.
- Rákóczi út 26. 421 hrsz. (korábban: Sallai Imre út 26.)
- Rákóczi út 26. 422/1 hrsz (korábban: Sallai Imre út 26.)
- Rákóczi út 28. 422/2 hrsz (korábban: Sallai Imre út 28.
- Rákóczi út 6. fsz. 1. (korábban Sallai Imre út 6. fsz. 1.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp János polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
A Képviselő-testület kéri, hogy a hitel és járulékai épüljenek be az ez év
költségvetésbe.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Papp János polgármester
Erről értesülnek:

1./ Valamennyi Képviselő, Helyben
2./ Magyar Fejlesztési Bank
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Irattár

Rákócziújfalu, 2014. március 5.
Papp János
polgármester

