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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. január 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések 

  
Ikt.sz: I./38/2/2012. 
 
  
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. október 28-i 
rendkívüli ülésén tárgyalta a Lajosmizse Viziközmő-társulattal (továbbiakban: Társulat) 
kapcsolatos döntéseket, amelyek a Társulat hitelígérvény kérelmének benyújtásához voltak 
szükségesek. A Társulat 2010. december 07-én megkapta a 301 087 234.- forintról szóló 
hitelígérvényt az OTP Bank Nyrt-tıl, amely összeg az önkormányzat KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése, és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő pályázatához (továbbiakban: pályázat) szükséges 
önerı nagy részét fedezi. Az önerı maradék 32 546 910.- forint részét is a Társulat fedezi az 
érdekeltségi hozzájárulást egyben fizetı társulati tagok befizetéseibıl.  

2011. december 21-én az Irányító Hatóság tájékoztatta Lajosmizse Város 
Önkormányzatát, hogy a pályázatot pozitívan bírálták el. 

 
Elszámolható költségek Tervezett Támogatói döntés alapján 
Projekt nettó összköltsége 2 224 227 624 Ft 2 224 227 624 Ft 

Önerı 333 634 144 Ft 333 634 144 Ft 
Támogatás összege 1 890 593 480 Ft 1 890 593 480 Ft 
Támogatási arány 85 % 85 % 

 
Az Irányító Hatóság tájékoztatását követıen a Társulatnak hitelkérelmet kellett benyújtania, 
amely pozitív elbírálását követıen lehet majd a hitelszerzıdést aláírni. A hitelkérelmet a 
Társulat 2012. január 10-én kedden benyújtotta a OTP Bank Nyrt. felé, melyhez  csatolta a 
szükséges 2010. évben meghozott határozatokat, amelyek közül néhányat az OTP Bank Nyrt. 
kérésének megfelelıen ismételten el kell fogadni és hiánypótlásként el kell küldeni a részükre. 

A fentiek alapján az alábbi döntéseket kell ismételten meghoznia a T. Képviselı-
testület részérıl: 
 
I/a. Döntés a Társulat hitelének tıke, kamat és járulékaira vonatkozó készfizetı 
kezességrıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata a Társulat hitele (összesen: 301.087.234 forint) 
futamidejének lejártáig minden évben finanszírozza a hitel kamatot (összesen: 73.055.560.- 
forint), amelynek teljes összegét a LTP szerzıdések lejártával a Társulat visszautalja az 
önkormányzat részére. A mőködési költségeket a Társulat a bevételeibıl fedezi, amelynek 
finanszírozásában az önkormányzat csak indokolt esetben segít. 
A Társulat a fentebb említett 301.087.234 forint összegő hitelt kívánja felvenni az OTP Bank 
Nyrt-tıl, amely hitel folyósításának egyik feltétele, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata, 
mint beruházó a Társulat 301.087.234 forint összegő hitelének tıke, kamat és járulékaira 
készfizetı kezességet vállaljon.  
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I/b. 2018 évig szóló „A társulati hitel futamidejére kimunkált prognosztizált 
költségvetés” elfogadása 
 
A Társulat benyújtandó hitelfelvételi kérelmének egyik szükséges dokumentuma a 2018. évig 
szóló önkormányzat egyszerősített, a társulási hitel futamidejére kimunkált prognosztizált 
költségvetése, amelyet az elıterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
I/c. Nyilatkozat a 2011. évi Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 
10. § (3) és (6) bekezdésében foglalt elıírásoknak való megfelelésrıl 
 
A Társulat hitelfelvételi kérelmének egyik szükséges dokumentuma az önkormányzat 
nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat teljesíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (továbbiakban: törvény), valamint a törvény 
végrehajtásáról szóló az adósságot keletkeztetı ügylethez történı hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendeletben az önkormányzatra vonatkozó 
részeket. A törvény 10. § (3) bekezdése értelmében az adósságot keletkeztetı ügyletbıl 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. Továbbá a (6) bekezdés alapján az önkormányzat az általa vállalt 
kezességrıl a jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat. 
 
A Társulat és az önkormányzat képviselıi folyamatos egyeztetnek az OTP Bank Nyrt-vel a 
hitelkérelem ügyében, amelynek következtében elıfordulhat, hogy további döntéseket kell 
még a tárgyban meghozni, amelyeket a T. Bizottsági és Képviselı-testületi tagok kiosztós 
anyagként fognak megkapni. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület 
elé: 

 
 

I/a. Határozat-tervezet 
 

…../2012. (….) ÖH 
Döntés a Lajosmizse Viziközmő-társulat hitelének tıke, 
 kamat és járulékaira vonatkozó készfizetı kezességrıl 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı testülete a Lajosmizse Víziközmő-társulat 
301.087.234 forint összegő hitelének tıke, kamat és járulékaira készfizetı kezességet vállal. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. január 19. 
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I/b. Határozat-tervezet 

 
…../2012. (….) ÖH 
2018 évig szóló „A társulati hitel futamidejére kimunkált prognosztizált költségvetés”  
elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı 
az önkormányzat egyszerősített, a társulás hitel futamidejére kimunkált prognosztizált 
költségvetésének tartalmát megismerte és azt elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. január 19. 
 

I/c. Határozat-tervezet 
 

…../2012. (……) ÖH 
Nyilatkozat a 2011. évi Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 10. 
§ (3) és (6) bekezdésében foglalt elıírásoknak való megfelelésrıl 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a Lajosmizse 
Viziközmő-társulat hitelfelvételével járó kötelezettségvállalása megfelel a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésben foglalt 
elıírásoknak, valamint a 10. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az általa 
vállalt kezességrıl jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. január 19. 
 
 
 
Lajosmizse, 2012. január 13. 
 
 
      Basky András sk. 
         polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
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