JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén,
2011. december 29-én, a Polgármesteri Hivatal „B” épület alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester,
Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kossuth László, Spaits Miklós, Székely
Attila, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés kedvezményes kamatozású hitel felvételéről a „Sikeres Magyarországért”
hitelprogram keretében.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Lezárultak a Gyömrő városközpont fejlesztése megnevezésű
pályázat keretében tervezett beruházások. A képviselő – testület döntése nyomán a pályázat
önrészének finanszírozására a Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozásában a „Sikeres
Magyarországért” fejlesztési hitelprogram keretében hitelszerződést kötött az önkormányzat a
Monor és Vidéke Takarékszövetkezettel.
A pályázat keretében nem minden költségelem kapott a megvalósításhoz elegendő mértékű
finanszírozást illetve jó néhány beszerzés és beruházás eleve nem elszámolható a pályázatban.
Mivel ez eddig is ismert volt ezért döntött úgy a testület, hogy a szükséges önrészen felüli
kiadások finanszírozására magasabb hitelösszegre szerződik annak érdekében, hogy a hitelből
legyenek finanszírozhatóak a városközpont rehabilitációhoz szükséges nem támogatott
beszerzések és építési munkák. A hitelszerződés a fenti államilag támogatott hitelcélok közül
a 8.6 számú „Az új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében
meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása” megnevezésű hitel volt.
Mint kiderült a támogatási szerződésben és annak mellékleteiben szereplő költségelemeken
kívül más egyébként a pályázatból támogatott beruházásokhoz kapcsolódó költségelemek
finanszírozására ez a hitelforrás nem használható.
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Annak érdekében, hogy a pályázat keretében magvalósított komplex városközpont
rehabilitáció támogatott költségelemeken kívüli beruházásait és beszerzéseit ne egy
költségvetési évben kelljen saját forrásból finanszírozni szükséges egy különálló
hitelszerződés megkötése. Ez a hitelszerződés a „Sikeres Magyarországért” program
keretében a 2.9 számon szereplő „egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt
kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások”
finanszírozására szolgáló hitel. Ebből a forrásból javaslom az elvégzett kiadások fedezésére
50 millió forint kedvezményes kamattámogatott hitel felvételét. Mivel ez a hitel céljában
eltérő az idén leszerződött 8.6 – os számú „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív
programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szüksége önrész biztosítása Regionális
Operatív Programok hitelcéljától (150millió keret városközpont rehabilitációs pályázat) 8.4.2
„Az új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett
finanszírozási hitelcéljától (Ivóvízminőség javítási pályázat önrész hitel 150 millió) ezért nem
egybeszámítandó az előző két közbeszerzéssel, közbeszerzési szakértőnk szerint eljárás
lefolytatására nincs szükség. A közbeszerzési törvény 40§ (2) bekezdés c.) pontja szerint
egybeszámítandó a beszerzés ha „tárgyakat és rendeltetésüket tekintve azonosak vagy
felhasználásuk egymással szorosan összefügg. Az idei évben beszerzett két hiteltől a jelenleg
a tárgyat képező hitel mind tárgyában, mint rendeletében eltérő melyet az MFB
terméktájékoztatója által refinanszírozott kamattámogatott hitelt.
Önkormányzatunk pénzügyi vezetője elvégezte a hitelképesség vizsgálatot és ez alapján
lehetősége van a jogszabályi keretek betartásával önkormányzatunknak a hitel felvételére. Az
önkormányzat könyvvizsgálója záradékában jóváhagyta a hitel felvételt.
A hitel felvételére azért is van lehetőségük, mert az ivóvízminőség javítására elnyert pályázati
önrész finanszírozására leszerződött hitelt le fogják mondani mivel ez a BM önerő alapból
kerül finanszírozásra ezért felhasználásra nem kerül sor.
Gyenes Levente polgármester: Aki az 50 millió Ft összegű hitel felvételével egyetért,
szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Spaits Miklós
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

270/2011. (12.29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testület
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással név szerinti szavazással
döntött arról, hogy 50.000.000,- Ft összegű hitelt vesz fel a „Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében az általános
beruházási célok között szereplő „Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára
előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházás” típusú hitelt a Monor és Vidéke Takarékszövetkezettől MFB általi
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refinanszírozással 3 év türelmi idővel 20 év lejáratra. Vállalja, hogy a szükséges 5% - os
önerőt költségvetésbe beépíti.
A hitel felhasználásnak célja a városközpont fejlesztési pályázatból nem finanszírozott
de ezen munkához kapcsolódó szükségszerűen megvalósított beruházások, építések
és árubeszerzések kiadásainak finanszírozása.
Felhatalmazza egyben a polgármestert, hogy mivel a hitel összegéből adódóan a
közbeszerzési eljárás értékhatárát a beszerzés nem éri el ezért
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, kössön szerződést a
Monor és Vidéke Takarékszövetkezettel.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: 2011. dec. 31.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

