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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 46/2018. (II. 5.) és a 100/2018. (III. 1.) Kt. határozatában
döntött arról, hogy az önkormányzat legfeljebb 250 millió Ft összegű és 20 éves
futamidejű fejlesztési hitelt vesz igénybe, és kérelmet nyújt be a kormányzati
engedélyezésre.
Az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatában az MFB Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Program helyett saját forrásaiból származó célhitel
igénybevételét javasolta, amit a képviselő-testület 273/2018. (VI.28.) Kt. határozatával
elfogadott.
A fejlesztések adatai alapján az OTP Bank Nyrt. 237.500 eFt összegű hitel nyújtására,
az MFB hitelnek megfelelően 5%-os saját erő mellett adott ajánlatot. A banki ajánlat
10 éves lejáratot tartalmaz.
A kormányzati hozzájárulásról eddig még nem született döntés. Amennyiben az
engedélyt megkapjuk, akkor az OTP Bank Nyrt.-nek szüksége lesz a
szerződéskötéshez – amelyre még ebben az évben sor kell keríteni kormányzati
hozzájárulás esetén – a módosított összeget és futamidőt tartalmazó képviselő-testületi
határozatra, emiatt javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a fejlesztési célú önkormányzati hitelfelvétel feltételeinek kiegészítéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési célú
hitelfelvétel feltételeinek elfogadásáról szóló 273/2018. (VI. 28.) Kt. határozatot az
alábbi pontokkal egészíti ki, a döntés hatályos szövege a módosított határozat 1.
pontját képezi:
„2. A Képviselő-testület 237.500.000,- Ft összegű, 10 éves futamidejű fejlesztési
hitel felvételét hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékainak
fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat általános működésének és
ágazati feladatai támogatásának, valamint az adóbevételeknek (helyi adók és a
gépjárműadó önkormányzatnál maradó része) az OTP Bank Nyrt. javára történő
engedményezéséhez.”
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 273/2018. (VI. 28.) Kt.
határozatban foglalt feltételek szerinti hitelszerződés megkötésére, amennyiben az
ügylethez a kormányzati hozzájárulás rendelkezésre áll.
Határidő: 2018. december 31. – a szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Szabó Loránd
polgármester

