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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: A  Várpalotai  Közüzemi  Kft.  tehergépjármű  beszerzéshez  kapcsolódó,
adósságot keletkeztető ügyletének hozzájárulási kérelme

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Gazdasági Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó                 aljegyző              jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai  Közüzemi  Kft.  2015.  évi  Üzleti  tervében  szerepel  egy  új  tehergépjármű
beszerzését  konténerrakodó  és  szállító  felépítménnyel,  illetve  sószóró  és  hóeke
kiegészítőkkel.

A Társaság a  tehergépjármű beszerzést  a  meglévő gépjárműpark  magas életkorával,  futott
kilométerével és üzemórájával tartja indokoltnak. Az üzembiztos és folyamatos feladatellátás
biztosítása  a  beszerezni  kívánt  tehergépjárművel  a  téli  hó  és  síkosság-mentesítési  és
konténeres hulladékszállítási tevékenységgel összefüggésben merül fel.   

A beszerzés előkészítési folyamata során a Társaság tájékozódott a tehergépjármű beszerzési
vételára  és  a  finanszírozási  lehetőségek  iránt.  A rendelkezésre  álló  információk  alapján  a
tehergépjármű elvárt paraméterei és a feladat ellátás teljesítéséhez szükséges felépítmény és
kiegészítő elemek figyelembe vételével a becsült vételár 45 000 000 Ft + 27% áfa.

A Társaság a  becsült  vételár  alapján  a  beszerzés  végrehajtását  a  Közbeszerzésekről  szóló
törvény  kötelezettségeinek  eleget  téve  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásával  tervezi
végrehajtani.  Felhívom a figyelmet,  hogy a feltüntetett  vételár  becsült,  az  a közbeszerzési
eljárás  lefolytatásának  eredményeként  eltérhet.  A  becsült  vételár  a  döntés  előkészítés
megalapozásához tájékoztatásként szolgál. 

A Társaság a vételár figyelembevételével a tehergépjármű beszerzés finanszírozását zárt végű
pénzügyi  lízing  keretén  belül,  60  hónapos  futamidővel  számolva  tervezi  megoldani.  Az
előzetes tájékozódás alapján a pénzügyi lízinggel történő finanszírozás minimum 15 százalék
önrészt,  saját  erő  vállalást  igényel,  illetve  a  vételár  áfa  tartalmát  szintén  önerőből  kell
biztosítani.

45 000 000 Ft nettó vételár esetén saját erőből finanszírozandó a vételár áfa tartalma, azaz
12 150 000 Ft. A 15 százalékos elvárt önrész 6 750 000 Ft. A fennmaradó, pénzügyi lízing
keretén  belül  finanszírozandó  vételár  38 250 000  Ft.  A  Társaság  rendelkezésére  álló
információk  alapján   a  zárt  végű  pénzügyi  lízing  szerződés  ajánlatok  5  és  6  százalék
kamatlábat tartalmaznak. A Társaság likviditási helyzetére tekintettel a tervezett fizetési típus
egyenletes, a fizetési periódus pedig havi teljesítéssel történne.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdés
alapján: „A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem
minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot keletkeztető ügyletét –
a  naptári  éven  belül  lejáró  futamidejű  adósságot  keletkeztető  ügylet  kivételével  –  az
önkormányzat  olyan  adósságot  keletkeztető  ügyletének  kell  tekinteni,  amely  a  10.  §  (1)
bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott
gazdasági  társaságban  legnagyobb  tulajdoni  részesedéssel  vagy  hányaddal  rendelkező
önkormányzat  nyújtja  be.  Egyenlő tulajdoni  részesedés vagy hányad esetén a  kérelmet  az
érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.”

„(2) A Kormány a hozzájárulást  abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető
ügylet visszafizetése

a)  fejlesztési  célú  ügylet  esetében  –  különösen  a  megvalósított  fejlesztésből  származó
bevételek révén – biztosított,

b)  működési  célú  ügylet  esetében  a  gazdasági  társaságot  tulajdonoló  önkormányzat
támogatása nélkül biztosított.”



A Társaság a tehergépjármű beszerzés, illetve annak finanszírozása kapcsán kezdeményezi a
100 százalékban Tulajdonos Várpalota  Város Önkormányzatánál  az adósságot keletkeztető
ügylethez a hozzájárulási kérelem benyújtásáról szóló határozat hozatalról a döntést. 

A Társaság jelenlegi likviditási helyzete, illetve a tehergépjármű beszerzéssel ellátni kívánt
tevékenység  által  elért  árbevétel  biztosítja  az  adósságot  keletkeztető  ügylet  teljesítését.  A
Társaság jelenlegi fennálló hosszúlejáratú kötelezettségeit folyamatosan, határidőben teljesíti,
azok  futamideje  a  hulladékgyűjtő  tehergépjármű  zártvégű  pénzügyi  lízing  kötelezettsége
esetében 2016 márciusában, a beruházási hitel esetében 2017. december 31-én jár le. 

Az  adósságot  keletkeztető  ügylet  vonatkozásában  előterjesztendő  kérelmét  a  tulajdonos
Várpalota  Város  Önkormányzata  -  a  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája
közreműködésével  -  nyújthatja  be  a  Magyar  Államkincstár  részére  és  Magyarország
Kormánya  adja  meg  a  hozzájárulást.  A kérelmet  a  Magyar  Államkincstár  Önkormányzati
Előirányzat-gazdasági modulján keresztül lehet rögzíteni. A kérelmet legkésőbb 2015. június
30-ig szükséges rögzíteni a beszerzési folyamat további ügyintézéséhez.
  
A kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges csatolni:  

 Képviselő-testületi határozat,
 Lízing szerződés,

 Szerződés, amivel az Önkormányzat kezességet vállal a Várpalotai Közüzemi Kft.-ért,

 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete, 

 Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelete és a könyvvizsgálói jelentés, 

 A Várpalotai Közüzemi Kft. üzleti terve, mérlege, eredmény-kimutatása a táblázat 
szerinti évekre, 

 Szöveges kérelem amelyben a következőkre kell kitérni:  

- a Társaság az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában van,  

- mikor és miért alapította a Társaságot,

- a Társaság tevékenységi körének bemutatása, 

- az adósságot keletkeztető ügylet bemutatása.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztés  megvitatása  után  hozza  meg
döntését!

Várpalota, 2015. május 11.

Talabér Márta
 polgármester



Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  28-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…  /2015. (V.28.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. 2015.
évi  Üzleti  tervében  szereplő  tehergépjármű  beszerzési,  adósságot  keletkeztető
ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  hozzájárulási  kérelem
benyújtására - a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közreműködésével
- a Magyar Államkincstár Önkormányzati Előirányzat-gazdasági modulján keresztül.

3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  hozzájárulási  kérelem
benyújtásához szükséges jogi nyilatkozatok megtételére.

4. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
az eljárás  során folyamatosan  működjön együtt  a  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal
Pénzügyi  Irodájával,  továbbá  folyamatosan  tájékoztassa  Várpalota  Város
Önkormányzatát. 

Határidő: a kérelem benyújtására: 2015. június 30.
Felelős:    Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 
Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója

V á r p a l o t a ,  2015. május 28.

Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                 jegyző


