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Előterjesztés 
 

„ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 
térségében „   utófinanszírozott  pályázathoz támogatás megelőlegező hitel 

igénybevételéről 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 
Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Szeghalom Kistérség Többcélú társulás munkaszervezetének megszűnése miatt a 
társult önkormányzatok  tanácsa javaslattal élt , hogy a folyamatban levő projekteket,  
vállalt kötelezettségeket mely önkormányzatok vegyék át.  Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata elfogadta a Társulási Tanács kérését, hogy  a  Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ( HURO ETE) „ A határon 
átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében „ HURO 
/1001/024/1.2.3 számú projektet Füzesgyarmat Város Önkormányzata vigye tovább. 
E pályázat utófinanszírozott, és az elszámolása is bonyolult  a külföldi partner miatt. 
Ahogyan már az önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylésénél jeleztük 
kiadásunk már meghaladja a harminc millió forintot, a visszatérülés azonban 
legfeljebb csak év végére várható, de nagyobb valószínűséggel csak 2014. évre 
prognosztizálható. Az átmeneti fedezethiányt elsősorban szeretnénk kamatmentes 
visszatérítendő állami támogatásból fedezni. Amennyiben erre nem kapunk 
támogatást, csak abban az esetben vennénk igénybe a támogatást megelőlegező hitelt.  
A megelőlegezett összeg kiegyenlítése ez esetben is a jóváírásra kerülő 
támogatásokkal történne. 
Kérjük a tisztelt testület hozzájárulását - a fenti sorrend  alkalmazásával - a támogatást 
megelőlegező hitel igénybevételéhez. 
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Határozati javaslat: 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete az OTP Bank Nyrt-től 
legfeljebb 23.000.000,- Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt vesz fel, a   
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ( 
HURO ETE) „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint 
Bors térségében „ HURO /1001/024/1.2.3 számú támogatás megelőlegezése céljából. 
A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 2014. március 31-ig futamidőre kéri 
rendelkezésre tartani. A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő 
támogatásokkal történik. A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől számított legfeljebb 
1 év. A kamat megfizetése negyedévente történik. A képviselő-testület kötelezettséget 
vállal a hitel és járulékos költségeinek fentiek szerinti visszafizetésére, és a fizetési 
kötelezettség éves költségvetésbe történő betervezésére. A képviselő-testület a hitel 
fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat költségvetését ajánlja fel. A hitel 
fedezeteként felajánlja továbbá a projekt a  Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 ( HURO ETE ) „ A határon átnyúló 
kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében „ HURO 
/1001/024/1.2.3 számú támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem térítendő   
támogatás bankra történő engedményezését. Az ügylet egyéb feltételeiben történő 
megállapodásra, a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester kap 
felhatalmazást. A hitelfelvétel megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben (stabilitási 
törvényben) foglaltaknak.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. augusztus 30. 
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