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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott 
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy: Döntés a 94 millió forintos rullirozó támogatást megelőlegező hitel felvételéről. 
 
 
 

107/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

név szerinti szavazással  
94.000.000,- Ft azaz kilencvennégymillió forint összegű rulírozó, támogatást 

megelőlegező hitel felvételéről dönt. A hitel célja az EU önerőalap (Új vízbázis 
bővítésére) valamint a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2009-0004 sz., Gyömrő Városközpont 

fejlesztése elnevezésű projekthez / projektekhez kapcsolódó támogatás megelőlegezése. 
 

A hitel futamidejét 2012. június 29-től 2013. június 28-ig határozza meg. 
 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és 

egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe 
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. 

 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. 

részére – engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. Tudomásul 
veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla/alszámlák a hitel teljes 

visszafizetéséig zárolásra kerül / kerülnek. 
 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 

 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú 

törvényben meghatározott korlátozás alá. 
 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 

hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 

Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2012. május 23. 
 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 


