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Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csanádpalota Város Önkormányzata a KEOP-6.2.0/A/09-2011-0036
„Kerékpározással a környezettudatosságért Csanádpalotán” elnevezésű pályázatán
8.719.100,- Ft támogatást nyert a feladat megvalósítására.
A pályázat utófinanszírozású, a szállítói számlák határidőre történő
kiegyenlítéséhez a megnyert támogatás lehívása illetve leutalása időpontjáig éven belüli
fejlesztési beruházási célra, támogatás-megelőlegezési hitel felvétele szükséges. A
támogatás engedményezése – mint a hitel fedezete – mellett a hitelfelvétel lehetséges. A
hitelfelvétel összege a támogatási előleggel csökkentett támogatás, mely 6.539.325,- Ft.
Képviselő-testületi döntést hozni szükséges a hitel felvételéről, visszafizetéséről
a hitel járulékok megfizetésének a költségvetésben történő betervezéséről, valamint a
biztosítékok felajánlásáról.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést
megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé:

…………/2011. (………….) Kt. h.
Tárgy: Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése kerékpártároló pályázat
megvalósításához
Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt ad az OTP Bank
NyRt Szegedi Fiókjával a KEOP-6.2.0/A/09-2011-0036 „Kerékpározással a
környezettudatosságért Csanádpalotán” elnevezésű pályázat szállítói számláinak
határidőre történő kiegyenlítéséhez a megnyert támogatás lehívása illetve leutalása
időpontjáig – a támogatási előleggel csökkentett összegre - fejlesztési beruházási célra,
6.539.325,- Ft éven belüli támogatás-megelőlegezési hitelt vesz fel.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hiteltartozás támogatásból történő
visszafizetésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a felvett hitel járulékos költségeinek
megfizetésére, valamint hogy azt a 2011. évi költségvetésében betervezi.
A Képviselő-testület a hitelszerződés megkötéséből eredő felmerülő valamennyi
fizetendő kötelezettség megtérítésének biztosítására az önkormányzat és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató
képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint Környezet és Energia Operatív Program
Közreműködő Szervezet között létrejött Támogatói Okiratban biztosított támogatás
összegét fedezetként felajánlja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a támogatásmegelőlegezési hitelszerződés aláírására.
Csanádpalota, 2011. május 18.
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