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Tárgy:  Döntés tárgyévi adósságot keletkeztető hitelügylet megkötéséről, a VEKOP-6.1.1-

15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
beruházás megvalósítása érdekében 

 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 

A Képviselő-testület 29/2019. (II.13.) sz. határozatában döntött arról, hogy a VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás 
megvalósítása érdekében, a polgármester haladéktalanul intézkedjen a fejlesztés önerejének 
finanszírozásához hitelszerződés 2019. évi megkötéséről.  

 
 

1.A fejlesztésre vonatkozó információk részletesen az alábbiak: 
 

A Képviselő-testület már az eredeti 2019.évre vonatkozó költségvetése megalkotásakor 200 
millió Ft hitel összeg felvételét tervezte a  „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás 
szükséges önereje biztosítására. Az EU-s forrásból támogatott projekt módosult költség- és 
forrásösszetételéről a testület 59/2019.(II.23.) számú határozatával rendelkezett, a kapcsolódó 
támogatási szerződés módosítása érdekében. A fejlesztés fő ismérvei a következőek: 

1. A projekt teljes költségirányzata: 611 097 435  HUF 

A beruházás keretében megépülő két egységből álló épület alacsony energia igényű, 
akadálymentesített, összes hasznos alapterülete 944 m2. Két gondozási egységből, 
főzőkonyhából, kiszolgáló helyiségekből áll, 48 bölcsődei férőhelyet biztosít. A beruházás 
keretében 3004 m2 udvarfejlesztés valósul meg, mely játszóterek és parkolók építését jelenti. 
A folyamatban lévő építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás szerint a beruházás 
kettő szakaszban fog megvalósulni azzal, hogy az I. szakasz nagyságrendileg kb. az ellátandó 
feladatok 75%-ára,a II. szakasz az ellátandó feladatok fennmaradó részére vonatkozik- hitel 
finanszírozással . A beruházás jelenleg 23,9 %-os készültségi szintű. A fejlesztés tervezett 
forrásösszetétele: 

 



 

2. A hitel felvételére vonatkozó beszerzési és engedélyezési eljárás ismertetése: 

 
Az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségeinek főszabályait meghatározza Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.), ezen 
belül különösen 1§,2.§ (1) bek.a) pont,és (3) bekezdés, 3§, 10.§-10/D.§-ok. ezek az alábbiak: 

� Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, 
ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról 
szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a 
magánszemélyek kommunális adóját bevezette.  

� Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (Kistarcsa 
Önkormányzata vonatkozásában tárgyévben 247 millió Ft,mely jelenleg  34 milliós 
nagyságrendben terhelt) 

Az Önkormányzat kérelme mindenben megfelel a jogszabályi feltételeknek. 
 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes 
fennállása esetén járul hozzá: 

� az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti, 

� az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott 
feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a 
működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított. 

Kistarcsa Város Önkormányzata által tervezett hitelfelvétel a jogszabályi előírásoknak 
mindenben megfelel. A hitel felvételét szolgáló beruházás az Önkormányzat kötelező 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde projekt költségek- VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061  

Tevékenység 
Költség 

összege (ft) 

Ebből 
elszámolhat

ó EU-s 
támogatás 
terhére (Ft) 

Nem 
elszámolható 

költség 

Nem 
elszámolható 

költségből saját 
erő (nem hitel) 

Nem 
elszámolható 

költségből 
HITEL 

finanszírozás 

Kisgyermek ellátás 
területén jártas 
szakember költsége 

372 900 372 900 0 0 0 

MD elkészítése 2 858 900 2 858 900 0 0 0 

Közbeszerzés 4 615 816 2 931 119 1 684 696 636 946 1 047 750 

Eszközbeszerzés 
(informatikai, konyhai, 
egyéb berendezés) 

30 661 261 7 970 806 22 690 455 7 701 847 14 988 608 

Kötelező nyilvánosság 299 394 299 394 0 0 0 

Rehab. Szakmérnök 
ktsg. 

190 500 190 500 0   0 

Építési kivitelezés 564 674 283 377 952 000 186 722 284 2 758 642 183 963 642 

Műszaki ellenőr 3 546 221 3 546 221 0 0 0 

Projektmenedzsment 3 878 160 3 878 160 0 0 0 

Összesen(Ft): 611 097 435 400 000 000 211 097 435 11 097 435 200 000 000 



feladata, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 8. pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés a) pont szerint. A fejlesztés eredményeként létrejövő 
ingatlan fenntartása a kapcsolódó állami támogatás és a vélelmezett gondozási díjak 
együttes összegéből biztosítható. 
 

A Kormány felé benyújtandó engedélyezési kérelemnek része a hitel ügylet 
eredményeként keletkező adósságszolgálat részletes bemutatása, tőke és kamat terhek 
prognosztizálása, mely feltételezi a folyósító hitelintézet kiválasztását. A beszerzés a 
közbeszerzésekről   szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9.§ (8) bekezdés f) pontja alapján nem 
igényelt közbeszerzési eljárást. Kistarcsa Város Önkormányzata 2/2016. számú polgármesteri 
és jegyzői együttes utasítás a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes szabályairól 
4.3. pontja szerint: három egyidejű árajánlat bekérése mellőzhető, ha a beszerzés tárgya, a 
teljesítés határideje vagy speciális jellege az indokolja. A tervezett hitel beszerzésére 
vonatkozóan e pontban foglaltak teljesültek, az előzetes piackutatás, a hatályos 
hitelszerződéseink, a támogatott projekt megvalósulás határideje és a korábbi évek lefolytatott 
hitel beszerzései egyértelműen arra engednek következtetni, hogy jelenlegi piaci környezetben a 
számlavezető pénzintézet ajánlata lehet az Önkormányzat számára legelőnyösebb.  

Az Önkormányzat ajánlattételi felhívására vonatkozóan érvényes ajánlatot nyújtott be a 
számlavezető pénzintézet (OTP Bank Nyrt.), mely az Önkormányzat legutóbbi (2017.év végén 
keletkezett) hitelszerződési kondíciójával azonos, igen kedvező szerződési feltételeket ajánlott. 
Az építési kivitelezés biztonságos megvalósulása érdekében, összesen 200 millió Ft-ra 
vonatkozó hitelfelvétel érdekében benyújtott ajánlattétel összefoglaló adatai az előterjesztés 
mellékletében olvashatóak (1.sz.melléklet „felolvasó lap” és szerződéstervezet):  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.) 42.§ 4. 
pontja szerint a hitel felvételére vonatkozó döntés a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
A Képviselő-testületnek az előterjesztett indokolás mellett tudomással kell lennie döntése 
meghozatalánál arra, hogy a mindenkori költségvetése a futamidő végéig (15 év) terhelt a 
fejlesztéssel összefüggő tőke és kamat terhekkel.  (előterjesztés melléklete : szerződéstervezet 
és prognosztizáció a visszafizetésre) 

Az előterjesztés a tárgyévi jóváhagyott költségvetést nem módosítja, mivel az eredeti 
költségvetésben az adósságszolgálattal kapcsolatban tervezett (előzetesen prognosztizált) adatok 
(kamat terhek, törlesztési ütem stb.) nem módosulnak. A jogszabályi rendelkezések értelmében 
az Önkormányzat előzetes adatszolgáltatásának teljesítése a hitelfelvételről folyamatban van 
(hat.idő: 2019.03.18.), a testületi jóváhagyást követően pedig a tényleges kérelem benyújtása is 
lehetővé válik. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra figyelemmel az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá!  
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-
vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., adószám: 10537914-4-44, kapcsolattartó: 
Budapesti Régió Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum) kötendő hitel szerződés 
alapján, fejlesztési célú hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:  
A hitel célja :  VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, a „Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében felmerül ő, az Önkormányzat és a 



Nemzetgazdasági Minisztérium között létrejött, mindenkori Támogatási Szerződésben 
rögzített, nem támogatott önerő költségek finanszírozása.  
 
A fejlesztési hitel  
- összege:      200 000 000 HUF 
- típusa:      éven túli lejáratú fejlesztési hitel   
- igénybevételének tervezett ütemezése:  a szerződés hatályba lépése napjától a  

rendelkezésre tartási idő végéig; 
- tőketörlesztés:     negyedévente azonos részletekben 
- futamidő:      szerződés hatálybalépését követő 15 év 
- rendelkezésre tartás határideje:   2020.12.31. 
- rendelkezésre tartási jutalékmértéke:  változó, jelenleg 0,1 %/év  
- kamat:      3 havi BUBOR + max. 1,29% kamatfelár  
 
Az ajánlatkérő Önkormányzat a hitel tőke összegén felül csak kamatot térít, ezen kívül 
késedelmi kamat és rendelkezésre tartási díj kivételével egyéb költség nem számítható fel, 
így szerződésmódosítási díj, hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, kezelési költség, 
előtörlesztési díjak sem. 
     
A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték az 
Önkormányzat mindenkori költségvetésében rögzített - a 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendeletben meghatározott- adott évi saját bevételei, illetve felhatalmazás azonnali 
beszedési megbízásra a számlavezető pénzintézeténél. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
mindenkori éves költségvetésében tervezi, illetve költségvetési előirányzat módosításai 
során figyelembe veszi. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
éves összes fizetési kötelezettsége a futamidő alatt, egyik évben sem haladja meg a 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott évi saját bevételeinek 50 %-át továbbá, hogy 
60 napnál régebbi köztartozása nincs, és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési 
eljárást.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozatban rögzített 
feltételekkel a hitelfelvételre, mint adósságot keletkeztető ügylet megkötésére vonatkozó 
kérelemnek Magyarország Kormánya részére történő benyújtására, továbbá az OTP Bank 
Nyrt-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) történő hitelszerződés és óvadéki 
szerződés aláírására, a határozatban rögzített feltételekkel nem ellentétes, egyéb 
szerződéses feltételekre vonatkozóan is.  
A hitelszerződés hatályba lépésének feltétele -a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés alapján- Magyarország Kormánya hitel 
felvételére vonatkozó jóváhagyásának közzététele. 
 
Határid ő: kérelem benyújtására vonatkozóan 2019.03.31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
Kistarcsa, 2019. március 13. 
 

Solymosi Sándor 



polgármester 
 
 


