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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. június 20.-án tartandó ülésére.
A pályázati forrást megelőlegező hitel meghosszabbításáról
Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A „(2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. öbl.) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep” KEOP1.2.0./2F/09-2010-0014 számú projekt BM Önerő Alap igénybevétele kapcsán, 100 millió
forint támogatást megelőlegező hitel felvételéről döntött a képviselő-testület a 107/2012. (
VI.21.) önkormányzati határozatával.
A hitelt folyósító pénzintézettel kötött szerződésben a visszafizetési határidő 2013. június 19,
azonban ez ideig - a támogató informatikai rendszerének számítási metódusából adódó eltérés
miatt - nem tudjuk a BM támogatásból a hitelt visszafizetni. Az BM Önerő Alapból az
önkormányzat által előre kifizetett összeg 50 %-a igényelhető vissza.
Az NFÜ 2012. október 16-ai közleménye alapján tudomásunkra jutott, hogy lehetőség nyílik
az önerő teljes kiváltása céljából NFM Önerő Alap támogatás elnyerésére is, amelyre
önkormányzatunk 2012-ben és 2013-ban is sikeres pályázatot nyújtott be. Tekintve, hogy
projektünk rendelkezik BM Önerő Alap támogatással is, így az előírások figyelembe vételével
csak az MFB hitelből finanszírozott, 7,5 %-os önerőnknek megfelelő összegre adhattunk be
pályázatot. Tettük ezt annak reményében, hogy a fennmaradó 7,5 %-os részt a BM Önerő
Alap támogatásából tudjuk finanszírozni, tehát az teljes egészében visszautalásra kerül
számunkra. Sajnálatos módon azonban a BM és az NFM Önerő Támogatás rendszere még
csak napjainkban került összevezetésre, emiatt az önkormányzatunk által 2012. októbere óta
kifizetett önerő 3,75 %-a nem került visszatérítésre.
Önkormányzatunk részéről levélben, a projektmenedzser útján pedig személyesen is jeleztük
a problémát, miszerint nem teljesül az alkalmazott rendszerrel az önkormányzat teljes
tehermentesítése. Sajnos a visszamenőlegesen ez ideig még nem korrigálták a jogalkotó
szándékától eltérő finanszírozás, melynek következtében 22 millió 634 ezer forint felvett
rulírozó hitelt nem volt lehetőségünk a BM Önerő Alapból visszapótolni. Abban bízunk,
hogy, ha előbb nem, a támogatással történő végelszámolás kapcsán tudjuk majd az
önkormányzat jogosultságát érvényesíteni.
Tisztelettel kérjük a testület hozzájárulását a lejárati idő 2013. október 31.-ig történő
módosításához.
Határozati javaslat:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Pénzforgalmi számlaszáma: 11733223-15344681, a 107/2012. (VI.21.) önkormányzati
határozata alapján az OtP Bank Nyrt.-vel 2012. év július hó 3. napján megkötött
100.000.000,- Ft keretösszegű, 2013. június 19-én lejáró 1-2-12-3300-0372-0 számú
hitelszerződés 2013. október 31-ig változatlan kondíciókkal történő meghosszabbítását
határozza el.
Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. június 20.
Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat, 2013. június 11.

Bere Károly
polgármester

