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Előterjesztés
a 2020. április 8-án meghozandó polgármesteri határozathoz
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának a TOP-os projektek
megvalósításához és a lakossági önerő bevonásával történő útépítéshez
felvett hitel szerződésének módosítása.
A Képviselő-testület 2018. októberben döntött a lakossági önerő bevonásával
megvalósuló útépítéshez és a TOP-os projektek önerő kiegészítéséhez szükséges
fejlesztési hitel felvételéről. A Hitelszerződés a 046L844183090001M
szerződésazonosítóval, 200 MFt-os összegre megkötésre került 2018. november
15-én. A szerződésben foglalt rendelkezésre tartási határidő 2019. június 30.
volt, amelyet a Képviselő-testület a projektek megvalósításának időbeli csúszása
miatt a 64/2019. (V.02.) határozata alapján 2020. december 31-re módosított.
A projektek kivitelezésének előrehaladásával a hitelszerződést ismételten
módosítani szükséges, amelyet 2020. január 24-én kezdeményeztem az MKB
Bank Nyrt-nél.
Ennek oka, hogy a projektek megvalósításához nem minden esetben sikerült
támogatási előleget lehívni, ezért a Hitelszerződés 5.3.1. e.) pontja szerint a hitel
folyósítása nem realizálható, mivel a folyósításra csak akkor kerülhetne sor, ha a
támogatást a beruházás megvalósításához maradéktalanul felhasználta az adós.
Kezdeményezésünk szerint a hitelfolyósítása a kivitelezési szerződés bemutatása
alapján elsődlegesen az adott projektre eső önerő összegéig, a kivitelezési
számla bruttó összege (amennyiben az ÁFA nem visszaigényelhető) hitelből
lehívható lenne.
A bank a módosítási kérelmünket elfogadta, és az aláíráshoz szükséges a
Képviselő-testület jóváhagyó határozata. Jelen esetben azonban a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendeletben kapott felhatalmazás
alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
polgármester a feladat- és hatáskörében eljárva hozza meg határozatot.
A fentiekben kifejtettek alapján a veszélyhelyzet fennállásáig a Felhatalmazási
törvény hatályban léte alatt a polgármester jogosult a kivételi körre is
figyelemmel gyakorolni a képviselő-testület feladat- és hatáskörét és a
képviselő-testület helyett a szükséges döntéseket meghozni, így ezen jogszabályi
környezetben hozom meg a 200 MFt-os Hitelszerződés módosításához
szükséges polgármesteri határozatot, a Képviselő-testület tagjainak utólagos
tájékoztatása mellett.
Nádudvar, 2020. április 8.
Maczik Erika sk.
polgármester
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Nádudvar Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendeletben kapott felhatalmazás alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
1. A polgármester jóváhagyja a 046L844183090001M szerződés azonosítójú
Hitelszerződés módosítását.
2. A módosítás a Szerződés 5.3.2. pontja szerint a folyósítási feltételek i.)
pontja az alábbiakra módosul: „Az ügyfél benyújtotta a jelen hitelből
lehívni kívánt összegre vonatkozó kölcsönfolyósítási kérelmet, valamint a
hitelcél költségeiről kiállított számlákról vagy más számviteli
bizonylatokról kiállított számlaösszesítőt,amely alapján a Bank a bruttó
számlaértéket folyósítja. Fordított Áfa-s számlához kapcsolódó ÁFA
finanszírozási igényét az Ügyfélnek a számlaösszesítőn jelölnie kell,
továbbá a fordított ÁFA.s számla számlaösszesítőben szereplő bruttó
összegének tartalmaznia kell az Ügyfél által a fordított ÁFA-s számla
alapján számított ÁFA összegét is.”

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank rendelkezésére
bocsátja a jelen hitelből finanszírozott projektekkel összefüggő műszaki
átadás jegyzőkönyveit, illetve a használatba vételi engedélyeket
projektenként, a rendelkezésre állást követő 15 napon belül.
4. A Szerződés többi pontjainak változása technikai, adminisztratív jellegű.
5. A polgármester pénzügyi ellenjegyzéssel együtt az MKB Bank Nyrt-vel a
Szerződés-módosítást aláírja.
A döntésről a Képviselő-testület tagjait tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Maczik Erika polgármester

