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Tisztelt Képviselő-testület!
A 3/2010. (I. 15.) Kt. h. számú Képviselő – testületi határozat alapján benyújtott
projekt elbírálásának eredményeként Csanádpalota Város Önkormányzata a
Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
(HURO-ETE) keretében HURO/0901/134/1.1.3 számú „Lippa és Csanádpalota - Közös
tervezési dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra fejlesztése” LICSEDTRIR elnevezésű pályázatán 47 500 € támogatást nyert a közös infrastruktúrafejlesztés érdekében, tervezési dokumentumok elkészítésére.
A pályázat utófinanszírozású, a szállítói számlák határidőre történő
kiegyenlítéséhez a megnyert támogatás lehívása, illetve leutalása időpontjáig éven belüli
működési 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 42 500 €, vagy
ennek megfelelő forint. Az MNB legfrissebb 2012. év március havi középárfolyama
alapján 292,18 Ft/€ árfolyamon számolva 12.417.650,- Ft azaz tizenkettőmilliónégyszáztizenhétezer-hatszázötven forint, de az OTP-vel történt egyeztetés alapján
lehetséges az euróban történő hitel felvétel, mely a napi árfolyam különbözetet
kiküszöböli.
Képviselő-testületi döntés 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:

…………/2012. (………….) Kt. h.

Tárgy: Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3.
számú, LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló tervezési
dokumentáció elkészítéséhez.

Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt ad, hogy
az önkormányzat az OTP Bank NyRt Dél-alföldi Régió Szegedi Fiókjával a
HURO/0901/134/1.1.3 számú „Lippa és Csanádpalota - Közös tervezési
dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra fejlesztése” LICS-EDTRIR
elnevezésű pályázat szállítói számláinak határidőre történő kiegyenlítéséhez a megnyert
támogatás lehívása illetve leutalása időpontjáig – a támogatási előleggel csökkentett
összegre – fejlesztési célra, 42 500 €, vagy annak megfelelő forint éven belüli
támogatás-megelőlegezési szerződést köt, 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 2012. 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 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft., mint Közreműködő Szervezet között létrejött Támogatási Szerződésben biztosított
támogatás összegét fedezetként felajánlja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a pénzügyi ellenjegyzőt a
támogatás-megelőlegezési hitelszerződés aláírására.

Csanádpalota, 2012. április 18.
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