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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére. 

 

„A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 

térségében„ utófinanszírozott pályázathoz támogatás megelőlegező hitel 

igénybevételének meghosszabbításáról. 

 

 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint a korábban e támogatásmegelőlegező hitel lejáratának meghosszabbításakor is 

ismertettük Füzesgyarmat Város Önkormányzata átvette a Szeghalom Kistérség többcélú 

társulástól 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.  

 

A pályázat  utófinanszírozott,  elszámolása a magyar hatóság felé megtörtént, de a román 

féllel szemben kezdeményezett szabálytalansági eljárás elhúzódása miatt kifizetésre még 

mind a mai napig nem adhattuk le  a kifizetési kérelmünket. Ebből eredően a kiutalás 

időpontját nem tudjuk meghatározni. 

 

A támogatást megelőlegező hitelszerződésünk 2014. június 30.-án ismételten lejár, és 

meghosszabbításáról intézkednünk kell, hiszen a költségvetésünk nincs arra felkészülve, hogy 

ekkora összeget hónapokon át nélkülözzön. 

 

Tisztelettel kérjük fentiek miatt az alábbi határozat elfogadását: 

Határozati javaslat: 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 

18.717.614,- Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú 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 megelőző hitel rendelkezésre tartási határidejét kéri 2014. december 20.-ig 

meghosszabbítani. A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal 

történik. A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.  
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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, 2014. május 12. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bere Károly  

                                                                                                                                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


