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ELŐTERJESZTÉS  
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. október 10-i rendkívüli ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai 

korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó, adósságot keletkeztető ügyletének 

és Várpalota Város Önkormányzatának kezességvállalási hozzájárulási 

kérelmére vonatkozó 133/2017. (VI.29.) határozatának módosítása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

 - 

 

 

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! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 12-én tárgyalta a Várpalotai 

Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat 

benyújtásához és megvalósításához szükséges előkészületek feladatait. A pályázat benyújtása 

által a Várpalotai Közüzemi Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint támogatott a nettó 

elszámolható összköltség maximum 50 százalékáig támogatható. A megvalósítandó projekt 

nettó összköltsége 562.991 eFt. Nyertes pályázat esetén 281.496 eFt támogatás mellett az 

összköltség fennmaradó 50 százalékát önerőből kell biztosítania a Társaságnak, melyet 

beruházási hitelből kíván megvalósítani. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

2017. október 02-án levelében értesítette a Társaságot a döntésről, amely szerint a „KEHOP-

5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat támogatási kérelme 

281.495.747,- Ft összegű támogatásban részesült. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. június 29-én megtartott 

rendkívüli ülésén 133/2017. (VI.29.) határozatával döntött arról, hogy Önkormányzat a 

Társaság által 274.421 eFt összegű, 96 hónapos futamidejű beruházási hitel felvételéhez 

hozzájárul, az Önkormányzat a teljes hitelösszeg, valamint a járulékos költségei erejéig 

készfizető kezességet vállal. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a készfizető 

kezességvállalási megállapodás és a kezességvállalási díjról szóló megállapodás aláírására.  

 

A beruházási hitelt folyósító OTP Bank Nyrt.-vel kötendő végleges tartalmú kezességvállalási 

megállapodás (1. melléklet) és mellékletei (3-21. melléklet) az előterjesztéshez csatolásra 

kerültek. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi 

Kft. KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat 

megvalósításához szükséges önrész finanszírozásához, adósságot keletkeztető ügyletéhez 

hozzájárulási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához. Várpalota Város 

Önkormányzata a Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-

17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához szükséges 

önrész finanszírozásához biztosítandó kezességvállalása céljából hozzájárulási kérelmet nyújt 

be Magyarország Kormányához. 

 

A kérelemhez csatolni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 

előírt az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a 

költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat tartalmazó határozatot, amelyet az előterjesztéshez 

mellékletként (22. melléklet) csatoltunk. 

 

Az Áht. 96. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat által vállalt kezesség feltétele a 

kezességvállalási díj kikötése. Ennek értelmében javasolom, hogy a Képviselő-testület a 

kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,1%-os (azaz 274.421 eFt összegű 

kezességvállalás után 274.421 Ft összegű) kezességvállalási díjat szabjon ki. A Társaságnak a 

megállapított kezességvállalási díjat a kezességvállalási megállapodás (aláírását követő 60 

napon belül kell megfizetnie az Önkormányzat számlájára a kezességvállalási díjra vonatkozó 

megállapodás (2. melléklet) alapján. 



A Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a hitelfelvételt és a végleges 

kölcsönszerződés tervezetet, az erről szóló határozata (23. melléklet) az előterjesztéshez 

csatolásra kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatására, és a korábban 

hozott határozat módosításának elfogadására! 

 

Várpalota,  2017. október 03. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 10-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

…/2017. (X.10.) képviselő-testületi 

ha tározat:  
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 133/2017. (VI.29.) határozatát 

visszavonja és helyette a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor 

energetikai korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó, adósságot keletkeztető 

ügyletének és Várpalota Város Önkormányzatának kezességvállalási hozzájárulási 

kérelmére tárgyában az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. által 

274.421 eFt összegű, 96 hónapos futamidejű beruházási hitel felvételéhez hozzájárul. 

 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. 

274.421 eFt beruházási hitel felvételéhez a teljes hitelösszeg, valamint a járulékos 

költségei erejéig készfizető kezességet vállal. 

 

3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) 

bekezdése alapján a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,1%-os, azaz 

274.421 Ft összegű kezességvállalási díjat köt ki.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezességvállalási 

megállapodás (1., 3-21. melléklet) és a kezességvállalási díjról szóló megállapodás (2. 

melléklet) határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására. 

 

5. Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. 

KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat 

megvalósításához szükséges önrész finanszírozásához, adósságot keletkeztető 

ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához. 

 

6. Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-

5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához 

szükséges önrész finanszírozásához biztosítandó kezességvállalása céljából 

hozzájárulási kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához. 

 

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. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a hozzájárulási kérelem 

benyújtásához szükséges jogi nyilatkozatok megtételére. 

 

7. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 

előírt az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 22. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

  

8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kezességvállalásból eredő 

kockázatot az Önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésébe terveztesse be. 

 

9. 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 hozzájárulási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges jogi nyilatkozatok 

megtételére: 2017. október 31. 

 a kezességvállalásból eredő kockázat 2018. évi költségvetésbe történő 

betervezésére: 2018. február 15. 

az adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos eljárás során történő 

együttműködésre: az eljárás lezárultáig folyamatosan 

 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

 

Várpalota,  2017. október 10. 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


