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ELŐTERJESZTÉS 

 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött beruházási hitelszerződés módosításával kapcsolatos 
döntésről  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 524/2014. (VI.26.) számú határozatával elfogadta a 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosító számú projektek 
fejlesztéseinek lebonyolításához szükséges 256.000.000,- Ft összegű önrész, valamint 244.000.000,- Ft 
összegű áfa rész finanszírozása céljából előkészített hitelkeret szerződést. Nevezett hitelkeretek 
igénybevételéhez Hatvan Város Önkormányzata kezességet vállalt. 
Tekintettel a beruházás megvalósításának befejezésére a megelőlegezett áfa rész visszafizetése megtörtént. 
A 2014. augusztus 1. napján a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (a továbbiakban: Felek) között létrejött 256.000.000 Ft 
összegű beruházási hitelszerződést Felek 2015. február 11. napján 156.000.000 Ft összegre módosították, 
amelynek értelmében a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 156.000.000,- Ft összegű hitelkeretet biztosít a 
társulás rendelkezésére.  
Felek 2016. május 27. napján a 156.000.000,- Ft hitelkeret összegét 30.000.000,- Ft-ra, a rendelkezésre 
tartási időszak végét 2016. május 31-ről 2016. június 30. napjára módosították. A hitelkeret összegéből a 
ténylegesen fennálló hitel összege 14.397.000 Ft. A módosított beruházási hitelszerződést az előterjesztés 1. 
sz. melléklete tartalmazza.  
Tekintettel arra, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú projekt előzetes önerő támogatási 
összegéből 14.397.000,- Ft nem került megítélésre a Támogató részéről, ezért a Társulás beruházási hitellel 
pótolja a beruházás önerejének finanszírozását.  
 A Társulás további hitelt nem vesz fel, a 14.397.000,- Ft az elkészült vagyon bérleti díjából kerül 
visszafizetésre. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni! 

Határozati javaslat 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási 
Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy jelen határozat melléklete szerint a beruházási hitelszerződést 
utólagosan jóváhagyja. 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletében a 
soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

Határidő: a Társulási Tanács soron következő ülése 
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere 

Kerekharaszt, 2016. szeptember 6. 

                          Szabó Ádám 
             polgármester 

Látta: 
dr. Szikszai Márta 

                                jegyző 










