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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 

 Marcali Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete tartalmazza az elkövetkező 

időszakban megvalósuló uniós vagy hazai támogatással megvalósuló fejlesztési pályázatait, a 

kiadások fedezetét biztosító jogcímek feltüntetésével. 

A pályázatok tervezése, elkészítése 2015-ben történt az akkori árakon, azóta jelentős 

áremelkedés történt, amire a pályázaton elnyert összeg nem nyújt támogatást, vagy önerőt kell 

biztosítanunk. 

Ezekre a többletkiadásokra saját önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre, ezért szükséges 

dönteni hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről. 

A fejlesztési megvalósítások során az alábbiakban felsorolt feladatok mellé jelentkezhet 

többlet kiadási igény az előzetes számítások szerint összesen 250 millió forint összegben: 

 

e Ft 

 Megnevezés Külső forrás Forrás megnevezés  

1. Marcali Keleti Iparterület 

fejlesztése 

517.189        TOP-1.1.1-15  

 

 

 

2. Központi konyha korszerűsítése 197.814 TOP-1.1.3-15 

3. Központi óvoda korszerűsítése 79.637 TOP-1.4.1-15 

4. Megújuló és fenntartható város 

aktív kulturális és sportélettel 

624.845 TOP-2.1.2-16 
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5. Noszlopy Gáspár Általános 

Iskola energetikai 

korszerűsítése 

232.921 TOP-3.2.1-15 

6. Mesztegnyő kerékpárút 60.690 TOP-3.1.1-15 

7. Dózsa György utcai 

szegregátum rehabilitációja 

(ERFA-Infra)  

384.502 TOP-4.3.1-15 

8. Helyi foglalkoztatási 

együttműködések 

17.500 TOP-5.1.2-15 

9. Dózsa György utcai 

szegregátum rehabilitációja 

(ESZA) 

32.314 TOP-5.2.1-15 

10. Hivatal akadálymentesítése 14.669 BM 

11. Humán szolgáltatások 

fejlesztése 

176.404 EFOP-1.5.3 

12. Humán kapacitások fejlesztése 123.814 EFOP-3.9.2 

13. Piactér/játszóház  90.000 CLLD 

14. Munkaerőpiaci mobilitást 

elősegítő munkásszállás építése 

/ Marcali, Posta köz 2./ 

135.082 NGM támogatás 

15. Egészségügyi alapellátás és 

infrastrukturális fejlesztés 

80.000 TOP-4.1.1-16 

 

 

 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitelfelvétel 

adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. 

A stabilitásról szóló törvény szabályozza az önkormányzatok adósságkeletkeztetésének 

feltételeit. A Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni a hosszúlejáratú hitelfelvételéhez, ha 

annak összege meghaladja a 10 millió forintot.  

A kérelem benyújtásával be kell mutatni az ügylet tervezett főbb adatait: 

- fejlesztési cél 

- bruttó forrásigény 

- futamidő 

- ügylet típusa 

- saját bevétel összege 

A költségvetési rendeletbe be kell építeni a felvenni tervezett hitel összegét. 

 

A Kormány az alábbiakban részletezett feltételek együttes megléte esetén járul hozzá a 

hitelszerződés megkötéséhez: 

- az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat törvényben 

meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi 

azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, 

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó összes adott évi 

fizetési kötelezettsége az ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg 

az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át, 
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- a hozzájárulás megadása nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem 

veszélyezteti az államadósság-mutatóelőző évhez viszonyított tervezett csökkenését, 

- az önkormányzat hatályos helyi adó rendelete alapján az iparűzési adót, vagy a helyi 

adókról szóló 1990. évi. C. törvény szerinti vagyoni típusú adók adók közül legalább 

az egyiket, vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. 

 

A fentiekben jelzett pénzügyi szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény hatálya alá, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Célszerű legalább 

három pénzügyi szolgáltatót megversenyeztetni.   

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, járuljon hozzá az adósságot keletkeztető ügylet 

megkötésére irányuló kormányzati engedélyeztetési eljárás benyújtásához, valamint a hitel 

igénybevételére irányuló pályázat kiírásához. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.  

Egyetért az európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok nem támogatott 

költségeinek fedezetét szolgáló hitelszerződés megkötésére irányuló kormányzati 

engedélyeztetési eljárás iránti kérelem benyújtásával. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adósságkeletkeztetésre irányuló 

intézkedések, eljárások megindítására, a szükséges nyilatkozatok, aláírások 

megtételére. 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester, 

   Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 250.000.000 Ft 

fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel biztosítására vonatkozó pályázat kiírását. 

Felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések, aláírások megtételére, a 

pályáztatás lebonyolítására, az értékelés alapján kialakított javaslat képviselő-testület 

elé terjesztésére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester, 

   Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. augusztus 31 és folyamatos. 

 

 
 

Marcali, 2018. június 11. 

                                                                                              

 

  Dr. Sütő László  

                                                                                                  polgármester 


