Ópusztaszer Község Polgármesterének 8/2020. (XI. 13.) határozata
Tárgy: Kormányengedély iránti kérelem éven túli beruházási és támogatásmegelőlegezési hitelfelvételhez
Határozat
Ópusztaszer Községi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alábbi döntést hozza
1. Ópusztaszer Községi Önkormányzat a VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17. számú „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” c. pályázat utólagos finanszírozása érdekében 97.128.174 Ft hitelt vesz fel
az OTP Bank Nyrt-től az alábbi feltételekkel:
Hitel típusa: Éven túli beruházási hitel 39.746.122 Ft
Támogatás megelőlegezési hitel 57.382.052 Ft
Hitel végső lejárata: Éven túli beruházási hitel 2030.december 31.
Támogatás megelőlegezési hitel: 2021. december 31.
Igénybevétel ütemezése:
Éven túli beruházási hitel folyósítási feltételek teljesülésétől - 2030. december 31.
Támogatás megelőlegezési hitel 2021. március 12- 2021.december 31
Hitel törlesztés ütemezése:
Éves túli beruházási hitel: Minden év március és szeptember utolsó munkanapja
Támogatási megelőlegezési hitel: 2021. december 31. 57.382.052 Ft egyösszegben
Első törlesztés: Éven túli beruházási hitel 2021. szeptember 30.
Kamat: Változó, az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított
kamatbázis (referencia kamat) + kamatfelár összegével:
Kamatbázis: 3 havi BUBOR
Kamatfelár: 1,6 %
Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.
Kezelési költség: változó, mértéke jelenleg évi 0,5 %
Rendelkezésre tartási jutalék: változó, jelenleg évi 0,25 %.
Fedezeti, biztosíték: Ingatlanfedezet Ópusztaszer, 259. helyrajzi szám Rendezvényház
Finanszírozható számlák köre: 2021. évben benyújtott számlák.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. § (1)
bekezdése alapján hozzájárulási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához a VP67.2.1.-7.4.1.3.-17. számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” c. pályázat megvalósításához szükséges forrás
finanszírozására szolgáló hitelfelvételhez, mint adósságot keletkeztető ügylethez.
3. Felkérem az Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatalt a hozzájárulási kérelem benyújtására
a Magyar Államkincstár Önkormányzati Előirányzat-gazdasági modulján keresztül.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves
adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
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