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Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csanádpalota Város Önkormányzata a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségével Hatósági szerződést kötött startmunka
mintaprogramban történő közfoglalkoztatás 100 %-os támogatására. A foglalkoztatottak
bérének kifizetése az új jogszabályok miatt hetente, visszaigénylése azonban csak a
tárgyhót követő 12. napjáig történik, mely visszaigénylés alapján járó összeget csak a
tárgyhót követő hónap utolsó napjaiban kapja meg az önkormányzat. Ez havonta
várhatóan 4.478.637,- Ft bérfizetést jelent.
Az önkormányzatnak szabad működési tartaléka nincs, ezért a bér kifizetésének
megelőlegezésére éven belüli hitel felvételét javasolom.
A Hatósági Szerződés alapján való visszaigényelt bér engedményezése – mint a
hitel fedezete – mellett a hitelfelvétel lehetséges.
Képviselő-testületi döntést hozni szükséges a hitel felvételéről, visszafizetéséről
a hitel járulékok megfizetésének a költségvetésben történő betervezéséről, valamint a
biztosítékok felajánlásáról.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést
megvitatni, a mellékletként csatolt hitelszerződés kérelmet az ott meghatározott
feltételekkel elfogadni szíveskedjen.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselőtestület elé:
…………/2012. (………….) Kt. h.
Tárgy: Startmunka mintaprogram támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése.

Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt ad az OTP Bank
NyRt Szegedi Fiókjával a Startmunka mintaprogram Hatósági Szerződésben vállalt
összesen 40.811.342,- Ft visszaigényelhető bérkifizetési kötelezettség kiegyenlítéséhez

10.000.000,- Ft összegű rulírozó támogatás megelőlegezési hitelkeret
szerződéskötését a bér és járulékok kiutalása időpontjáig megelőlegezési célra.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hiteltartozás bér és járulékokra a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez tárgyhót követő
hónap 12. napjáig benyújtott elszámolása alapján megkapott összegből történő
visszafizetésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a felvett hitel járulékos költségeinek
megfizetésére, valamint hogy azt a 2012. évi költségvetésében betervezi.
A Képviselő-testület a hitelszerződés megkötéséből eredő felmerülő valamennyi
fizetendő kötelezettség megtérítésének biztosítására a Hatósági Szerződés alapján járó
támogatás összesen 40.811.342,- Ft összegét fedezetként felajánlja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
támogatás-megelőlegezési hitel szerződés csatolt tartalommal történő megkötéséről.
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