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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A 2015. június 11-ei ülésen a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) előterjesztése alapján a testület hozzájárulását adta a TÁMOP 6.1.5-
14-2015-0002 sz. projekt (a továbbiakban: TÁMOP pályázat) sikeres megvalósítása 
érdekében szükséges, az akkori információk alapján legfeljebb 60.000.000,- Ft összegű, és 
maximum 7 hónap futamidejű hitel felvételéhez.  

Az azóta eltelt időszak pályázatot érintő eseményei indokolják a futamidő, illetve a 
visszafizetés határidejének átgondolását. 

1.) A TÁMOP pályázat támogatási szerződése 2015. július 22- én került aláírásra, a 
hitelfelvétel előkészítése csak azt követően indulhatott el. 

2.) Az előleg összegét július 31-én utalták le a Kft. számlájára. 
3.) Jelen előterjesztés elkészítéséig a hitel folyósításáról még nem született döntés. 

Mindezek alapján szükséges arra az esetre is felkészülni, hogy a hitel visszafizetésére 
2015. december 31-e után kerül sor, mely alapvetően megváltoztatja az eljárásrendet. A 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
stabilitási törvény) 10/E.§-a értelmében a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek 
nem minősülő 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak (a 
továbbiakban: gazdasági társaságok) a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérniük az 
adósságot keletkeztető ügyleteik megkötéséhez. 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. 

Esetünkben a b) pont szerinti ügylet a releváns. A hozzájárulás iránti kérelem benyújtására 
az önkormányzat jogosult, a dokumentumokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
MÁK) által működtetett informatikai rendszerbe kell feltölteni. Rögzíteni kell az ügylet 
típusát, futamidejét, csatolni szükséges a hitelszerződés tervezetét, az ügyletet alátámasztó 
dokumentumot, a gazdasági társaságot terhelő fizetési kötelezettségek ismertetését 
esedékesség és összeg szerint, a gazdasági társaság kérelem benyújtását megelőző három 
év számviteli beszámolóját, tárgyévi üzleti tervét. Továbbá bizonyítani kell, hogy az ügylet 
visszafizetése a tulajdonló önkormányzat támogatása nélkül biztosított. 

A MÁK, valamint a kormányhivatal ellenőrzi az adatokat, továbbá kezdeményezhet 
hiánypótlást. A Kormány a beérkezett kérelmekről legalább három havonkénti 
gyakorisággal, kivételesen a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de 
legkésőbb a tárgyév december 31-éig határozatban dönt. 

Figyelembe véve a leírtakat, úgy ítélem meg, hogy szeptember hónapban szükséges 
elindítani az engedélyezési folyamatot. A Kft. számlavezetőjének, az OTP Bank Nyrt. 
nyilatkozata szerint a 60.000.000 Ft összegű, 2016. március 31-ei futamidejű hitel 
kondíciói az alábbiak: 

- hitelkamat: 1 havi Bubor (2015. szeptember 11-én 1,35%) + 1,8% kamatfelár; 
- kezelési költség: folyamatos, évi  0,5%, felszámítása a fennálló hiteltartozás 

alapján; 
- rendelkezésre tartási jutalék: folyamatos, évi a 0,5% a rendelkezésre tartási időn 

belül igénybe nem vett hitelösszeg alapján. 
- hitelbírálati díj:  nem kerül felszámításra; 
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- szerződéskötési díj: nem kerül felszámításra. 
 

A kölcsönszerződés tervezete jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül. 

Feltételezve a Kormány hozzájárulását, a 2015. december 1-én felvételre kerülő hitel 2016. 
március 31-éig számított igénybevételét – az előzőekben rögzített Bubor mértékét 
figyelembe véve –, összesen kb. 830 E Ft költség keletkezne, melyet a Kft.-nek saját 
bevételeiből kell fedezni. 
 
A leírtak alapján, a Kft. biztonságos gazdálkodása érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést 
az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.  
 
Salgótarján, 2015. szeptember 11. 
 
        
        Skuczi Nándor 
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összefüggő döntések meghozatalára 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. TÁMOP-6.1.5-14-2015-0002. számú pályázat, valamint a projekthez 
kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA előfinanszírozásához az OTP Bank Nyrt-től történő 
60.000.000 Ft hitel felvételéhez, legfeljebb 2016. március 31-éig tartó futamidővel. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt a hitel engedélyeztetése érdekében 
szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, aláírására, benyújtására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

    dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 








































