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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

Tárgy:

Megállapodás Raposka Település Önkormányzatával kölcsön
nyújtásáról

Előterjesztő:

Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette:

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi Irodavezető

Megtárgyalja:

Minden bizottság

Meghívandó:

Bolla Albert Polgármester
Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Raposka község Polgármestere kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felé, melyben 6.800 eFt kölcsönt szeretne igényelni városunktól. A kölcsön
nyújtására 2009. március 01-én kerülne sor, és várhatóan szeptember 30-ig kerülne
törlesztésre. A kérelemről szóló levelet az előterjesztéshez csatoltuk.
Raposka település pályázaton nyert pénzeszköz felhasználásával falugondnoki feladatok
ellátásának biztosításához gépjármű vásárlására nyílik lehetőségük. A pályázathoz biztosított
támogatás összege 7.289 eFt. Mint már önkormányzatunk is tapasztalta az állami támogatások
finanszírozási rendszere utólagos elszámolás keretében történik, ami az alacsony költségvetési
keretből gazdálkodó kis település esetében komoly gondot jelent. Nem áll rendelkezésére
ugyanis ennyi szabad pénzeszköz, a beruházás megvalósításához, a gépjármű kifizetését pedig
meg kell előlegezni.
Raposka község polgármestere a település részére mindenképpen szeretné biztosítani a
szolgáltatás bevezetését, ennek feltételeként a gépjármű megvásárlását. Más megoldás
hiányában hozzánk fordult segítségért.
A két település között már évek óta jó kapcsolat működik. Az oktatási feladatok területén
intézményfenntartó-társulási megállapodást kötöttünk egymással, melynek alapján a
folyamatos együttműködés megvalósul, az információáramlás biztosított.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy kössön kölcsönszerződést
Raposka Település Önkormányzatával és biztosítson számára 6.800 eFt-ot a falugondnoki
autó megvásárlásához! Raposka Település Önkormányzata a kölcsönt a jegybanki
alapkamattal növelt összegben a pályázati pénzeszköz megérkezésének időpontját követően
azonnal köteles visszafizetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetésének terhére Raposka Település Önkormányzata részére
6.800 eFt kölcsönt biztosít, mely összeget a költségvetési rendeletébe
betervezi. A támogatott önkormányzat a kölcsön összegét a pályázati
elszámolás összegének beérkezése után jegybanki alapkamattal együtt
köteles visszafizetni.
Felhatalmazza a Alpolgármestert a kölcsönszerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

Tapolca, 2008. december 15.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
Amely létrejött
- egyrészről:

Tapolca Város Önkormányzata
Címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Adószáma: 15429348-2-19
Képviseli: Sólyom Károly alpolgármester,
mint kölcsönadó,

- másrészről:

Raposka Község Önkormányzata
Címe: 8300 Tapolca, Fő u. 51.
Adószáma: 15427982-1-19
Képviseli: Bolla Albert polgármester,

mint kölcsönbe vevő között
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Ötv) 80. §. (1) bekezdése
alapján az alábbi napon és helyen a következő tartalommal és feltételek mellett:
1) Szerződő felek megállapítják, hogy Raposka Község Önkormányzata a
9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján „EMVA-ból nyújtandó vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás körében a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztése, támogatása” jogcímre 2008. június 05-én pályázatot
nyújtott be falugondnoki gépjármű vásárlására. A pályázat 2042741060.
azonosító számon kedvező elbírálásban részesült, mely pályázat alapján
maximum 7.288.900 Ft, azaz Hétmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kilencszáz
forint pályázati forrást biztosítanak a megvásárolni kívánt gépjármű nettó
eladási árára, mely összeget Raposka Község Önkormányzatának kell
megelőlegeznie. A pályázat elszámolása során a pénzügyileg rendezett számla
ellenében lehet lehívni az elnyert pályázati összeget.
2) Kölcsönadó kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Zrt-nél vezetett
11748052-15427982 bankszámlaszámra 6.800.000. – Ft, azaz Hatmilliónyolcszázezer forint kölcsönt biztosít Raposka Község Önkormányzata
számára az első pontban meghatározott cél teljesítése érdekében Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2008.(XII.19.) határozata
alapján.
3) Kölcsönadó felhatalmazza az OTP Bank Zrt-t, számlavezető bankját, hogy a
kölcsönbe vevő számára a 2) pontban meghatározott számlaszámra az ott
meghatározott összeget átutalja.
4) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönt Kölcsönbe adó 2009.
március 01-től 2009. szeptember 30. napjáig biztosítja Kölcsönbe vevőnek. A

kölcsön visszafizetése egy összegben, 2009. október 01. napjával válik
esedékessé.
5) Kölcsönbe vevő a kölcsön összege után a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékét – mint kamatot – köteles megfizetni. Amennyiben Kölcsönbe vevő
jelen szerződésnek megfelelően nem tesz eleget a kölcsön visszafizetésének,
Tapolca Város Önkormányzata jogosult inkasszó benyújtására.
6) Szerződő felek jelen szerződésből fakadó bármely esetleges jogvita
eldöntésére Tapolca Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
7) Jelen szerződést szerződő felek – annak elolvasása után – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírják.

Tapolca, 2008. _______________

Sólyom Károly
Tapolca Város Alpolgármestere

Bolla Albert
Raposka Község Polgármestere

Ellenjegyzik:

Dr. Imre László
Jegyző

Horváth Károly
Körjegyző

