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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. július 9-i rendkívüli ülésén döntött a „155. MFt 
értékő forint alapú fejlesztési hitel” elnevezéső tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményérıl. A közbeszerzési eljárás nyertese az OTP Bank Nyrt. lett. 

A kölcsönszerzıdés elıkészítése során a hitelcélok pontosításra kerültek egyeztetve a 
Magyar Fejlesztési Bankkal. Ennek eredményeként megtudtuk, hogy a szerzıdést elıkészítı 
dokumentumokban a „Malomasszony-kerti ivóvíz vezeték kiépítése” tárgyú hitelcél 
kódjaként nem a 237/2009. (VII. 9.) határozatban szereplı 1.1.1 Ivóvízminıség javítását 
szolgáló beruházások kódot, hanem a 8.6. Regionális Operatív programok kódszámot kell 
szerepeltetni. 

A kölcsönszerzıdében a hitellehívás feltétele a hitelcélokkal megegyezı pontos 
képviselı-testületi határozat csatolása. 

Javasoljuk a képviselı testületnek a 237/2009. (VII. 9.) határozat hatályon kívül 
helyezését és helyette a pontosított hitelcél kódot tartalmazó határozat elfogadását az alábbiak 
szerint. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete hatályi kívül helyezi a 237/2009. (VII. 9) 
határozatát. 

2. Békés Város Képviselı-testülete a 193/2009. (VI. 11.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Békés Város Képviselı-testülete az alábbi táblázatban szereplı, az 1. és 2. sorban 
feltüntetett beruházásokra 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejárattal, valamint az 
önkormányzat mőködési és sajátos (adó) bevételeinek biztosítékul (inkasszó) 
adásával fejlesztési hitelt vesz fel. A 3. és 4. sorban szereplı beruházások forrását 
a kötvényforrás kamatának többletébıl biztosítja.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Sorszám: IV/9 Tárgy:  OTP Bank Nyrt-vel kötendı kölcsön-
szerzıdés hitelcél kódjának pontosítása  Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
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            Ft 
 A beruházás 

megevezése 
A 
Hitelprogram 
szerinti 
hitelcél kódja 

A 
támogatás 
összege 

Az 
önkormányzat 
által vállalt 
önerı összege 

Hitelbıl vagy 
kamat 
többletbıl 
finanszírozható 
önerı összege 

1 Uszoda építése 4.4.2.6. 150.000.000 140.534.000 140.534.000 
2 Malomasszonykerti 

ivóvízvezeték 
kiépítése 

8.6.   13.994.000     3.177.120     3.177.120 

3 Dr. Hepp Ferenc 
tagiskola 
korszerősítése 2009. 
évi ütem (tervezési, 
engedélyezési 
költségek) 

 494.591.000   54.955.000     9.967.000 

4 Járóbeteg-ellátó 
Központ kialakítása 
2009. évi ütem 
(tervezési költségek) 

 540.000.000 122.240.000   14.400.000 

 
 

Határid ı:  értelem szerint 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
Váczi Julianna osztályvezetı 

Békés, 2009. augusztus 13. 

 Izsó Gábor 
.....................................  polgármester 

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


