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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009 novemberi ülésére

Tárgy: Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!

Számlavezető pénzintézetünkkel 2007. december 14-én kötött fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződésünk
2009. december 13-án lejár, ezért javasoljuk egy újabb két éves futamidőre szóló szerződés megkötését.
Jelenleg a keret összege 15.000.000.- Ft, mely megfelelő mértékű, a rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési
programunk folyamatos megvalósítását rugalmasan és eredményesen szolgáló  konstrukció. A keret meglétével
garantálható, hogy a folyamatban lévő valamint a jövőben  indítandó közepes nagyságrendű fejlesztési célkitűzéseink
pályázati saját forrás igényét, illetve a bekerülési költségek megelőlegezését (pályázati utófinanszírozásokból adódóan)
rugalmasan, különösebb likviditási problémák nélkül biztosítani tudjuk.
Az elmúlt években minden esetben a szükséges mértékig vettük igénybe a  rendelkezésünkre bocsátott keretet, mely a
fejlesztési célú bevételek realizálását követően visszatöltésre került. Az alap keret visszatöltését a következő
időszakban is a fejlesztési alapba helyezhető forrásokból és a helyi adó bevételeinkből kívánjuk folyamatosan
biztosítani.

Az új keret alapvető fedezeti elemeként az alábbi forrásokat jelöljük meg:
- helyi adók
- normatív központi támogatások fejlesztési alapba helyezhető rész
- meglévő ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés és hasznosítás bevétele
- fejlesztési célú kölcsöntörlesztések bevétele
- fejlesztési célú pénzmaradvány tervezett szabad része
- ingatlanfedezet (31/3 hrsz-ú kivett, gazdasági épület és udvar)

A 2010. évi költségvetési koncepciónknak is alapeleme, hogy a meglévő hitelkonstrukcióink viszonylatában
elsődleges szempont, hogy az időarányosan esedékes hiteltörlesztési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget
tegyünk. Ez az elmúlt időszakban is így történt. A felsorolt garanciális elemek mellett nagyon komoly piaci értéket
képviselő tehermentes ingatlan tulajdonokkal rendelkezik önkormányzatunk. Az önkormányzatok számára előírt
hitelkorlát számítás paraméterei nem veszélyeztetik a fennálló hitelszerződéseinket és a jelenlegi fejlesztési célú
hitelkeret igénylésünket. Az új hitelkeret kérelmünkben az eddig meglévő szerződési feltételek megtartását javasoljuk
(rendelkezésre tartási jutalék mentesség, kamat a mindenkori jegybanki alapkamat +3%).

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és
a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. november 04.
Tisztelettel:

 Forgó Henrik    Kató Pálné
                              polgármester       jegyző
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…./2009. (XI….) Ökt határozata

Tárgy: Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés
megkötését engedélyezi 2 éves időtartamra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel, mint az
önkormányzati számlavezetéssel megbízott pénzintézettel. Az igényelt hitelkeret mértéke 15.000.000.- Ft.

2) Az 1) pont szerinti hitelkeret megnyitását a Képviselő-testület a 2008-2009. évre vonatkozó azonos tárgyú
szerződésben foglalt kamat kondíciónak (mindenkori jegybanki alapkamat +3%) megfelelően hagyja jóvá a
rendelkezésre tartási jutalék mentesség fenntartása mellett.

3) A Képviselő-testület a hitel fedezeti garanciájaként – az inkasszálási jog megadása mellett – az alábbi
bevételeket jelöli meg:

- helyi adóbevételek az aktuális költségvetési rendelet szerint
- fejlesztési célra fordítható normatív központi támogatások
- fejlesztési célú kölcsöntörlesztések bevétele
- ingatlanok hasznosításából és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek
- fejlesztési célú pénzmaradvány és tartalék
- ingatlanfedezet (31/3 hrsz-ú kivett, gazdasági épület és udvar)

4) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert, hogy az 1) - 3) pontokban foglaltaknak
megfelelően a fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződést az önkormányzat nevében eljárva, annak
képviseletében aláírja.

5) A  Képviselő-testület  felkéri  Kató  Pálné  jegyzőt  és  általa  az  Adó,-  és  Pénzügyi  Iroda  vezetőjét,  hogy  a
hitelkeret szerződéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat végezzék el.

Végrehajtás határideje:
4) pont vonatkozásában 2009. december 15.
5) pont vonatkozásában 2009. november 30.

Végrehajtásért felelős:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje: Szerződés megkötését követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai (Helyben)
2.) Forgó Henrik polgármester
3.) Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége
2.) Kató Pálné jegyző és általa
3.) Tóth Józsefné Adó-, és Pénzügyi Iroda Vezetője
4.) Irattár


