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9 .Napirend  
 

ELŐTERJESZTÉS 
Támogatást megelőlegező hitel felvételéről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tolmács Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) címre. A címbirtokosság alapján jogot kaptuk pályázat benyújtására a kialakítandó IKSZT 
vonatkozásában. A pályázatot benyújtottuk, és pályázatunk támogatást nyert az FVM – Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásból.  
A támogatást egyrészt beruházáshoz (épület kialakítás, berendezési eszközök beszerzése), másrészt 3 
évi működtetéshez kapjuk. Az építési munkák 2011. áprilisában befejeződtek, az eddigi kiadások 
alapján a támogatás lehívása folyamatban van. A fejlesztés befejezéséhez és az IKSZT megnyitásához 
szükséges a berendezési tárgyak, eszközök, felszerelések beszerzése. 
 
Ezen kiadást önkormányzatunknak – tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása utófinanszírozással 
történik - meg kell előlegeznie. Önkormányzatunk az előfinanszírozáshoz szükséges szabad 
pénzeszközzel nem rendelkezik, ezért a fejlesztés megvalósításához külső forrás bevonására van 
szükségünk. 
 
Az eszközbeszerzés megvalósításához várhatóan bruttó 4.700 ezer Ft szükséges. A fejlesztés 
megvalósítása, és ezzel együtt egy folyamatosan stabil önkormányzati likviditási helyzet fenntartása 
érdekében 5 millió Ft támogatást megelőlegező kölcsön felvételét javaslunk, előre láthatólag – a 
támogatás várható folyósításának függvényében – kb. 1 év időtartamra. 
 
Az előző évi hitelfelvétel kapcsán megvizsgáltuk a lehetséges banki konstrukciókat. A Raiffeisen 
Bank és a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet ajánlatában 9 % körüli banki kamatot jelölt meg. A 
banki hitelfelvételhez ingatlanfedezet biztosítása szükséges és önkormányzatunk jelenleg nem 
rendelkezik szabad ingatlannal. 
 
Önkormányzatunk az előző évben Bánk Község Önkormányzatával sikeres, eredményes 
kölcsönügyletet bonyolított le, melynek eredményeként önkormányzatunk fejlesztési finanszírozási 
nehézségei (szintén támogatás megelőlegezése) megoldásra kerültek, míg Bánk Önkormányzata a 
szabad pénzeszközeinek lekötésével járó kamathozamnál magasabb kamatot realizálhatott. 
 
Javasolom, hogy a szükséges 5 millió Ft támogatást megelőlegező kölcsön ismét Bánk Község 
Önkormányzatától – mindkét fél érdekeinek megfelelően, a jelenlegi piaci hitelkamat (megközelítőleg 
9%) és betétkamat (megközelítőleg 5,5%) között – fix évi 7% kamattal kerüljön felvételre. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a támogatást megelőlegező hitel felvételéről döntést hozni 
szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2011. május 25. 
 
      Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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……../2011. (VI.1.) Képviselő-testületi   H a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” 
beruházás kiadásainak előfinanszírozására 5.000.000 Ft támogatást megelőlegező kölcsönt kíván 
felvenni Bánk Község Önkormányzatától. 
A kölcsön végső lejárata 2012. május 31. 
A kölcsön kamata: fix évi 7 %. 
A hitel biztosítékaként szolgál az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 232/0501/8/12/2009. 
számú támogató Határozata. 
Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező 
hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a kölcsön végső lejáratának 
napjáig. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves 
költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea körjegyzőt, hogy 
Bánk Község Önkormányzatától felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsönre vonatkozó 
kölcsönszerződés megkötése ügyében eljárjon és a szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 


