
Rendkívüli előterjesztés
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. október 28-i ülésére
6.6 napirendi pont

Előzmények olvashatók a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében (6.5 napirendi pont)

Határozati javaslat ’A’

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 194/2009. (VI. 
11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„…  felajánlja  a  8131  Balatonbozsok,  Fő  utca  alatti  Tornyos  Iskola,  hrsz:  269  ingatlant, 
valamint az Enying,                    hrsz-ú, Enying,                                         szám alatti ingatlant.”

Határozati javaslat ’B’

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 194/2009. (VI. 
11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„… felajánlja az Enying, 537 hrsz-ú, Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlant.

A Képviselő-testület 206/2009. (VI. 24.) számú határozatát visszavonja.”

Határozati javaslat

Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési 
Program  (OLLÉ)  keretében  épülő  műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásáról  az  alábbi 
határozatot hozza.

1. A hitelcél jóváhagyása, a beruházás költségelőirányzatának elfogadása

A Képviselő  testület  jóváhagyja  az OLLÉ program keretében megvalósuló beruházást  az 
alábbi paraméterekkel.

A beruházás megnevezése: műfüves labdarúgópálya-építés
A megépülő pálya típusa: futsal
Helyszíne: 8130 Enying, Petőfi u.  HRSZ: 1240

Költségelőirányzat:  27.117.626   HUF
Ebből saját forrás (5%):     1.355.881   HUF
Idegen forrás (95%):  25.761.745   HUF

Az 5% saját  forrást  az Enying Petőfi  Sándor u.,  hrsz:  1240 ingatlan testesíti  meg, mely a 
beruházás helyszíne.
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2. Döntés a hitel felvételéről

A  Képviselő-testület  előtt  pontosan  ismert  a  Magyar  Fejlesztési  Bank  (MFB)  „Sikeres 
Magyarországért”  Önkormányzati  Hitelprogram,  valamint  a  Kormány 363/2007.  (XII.23.) 
rendelete  az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési  Program  keretében  megvalósuló 
beruházások  támogatásáról  szóló  jogszabály  feltételrendszere.  Ezek  ismeretében  a 
Képviselő-testület eldönti,  hogy a beruházás megvalósításához szükséges külső forrást az 
MFB-től felvett hitel képezi.

A hitelösszeg: 25.761.745 HUF
Futamidő: 15 év
Türelmi idő: 0 év

3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról

A Képviselő-testület  eldönti,  hogy a  hitel  biztosítékául  a  Hitelgarancia  Zrt.  által  nyújtott 
bankgaranciát veszi igénybe a felvett hitelösszeg 80%-ára bankgaranciaként. Ennek mértéke 
a fennálló tőketartozás  80 %-a, melyet minden év elején, egy összegben köteles megfizetni.
A felvett hitelösszeg  20 %-ára a következő helyrajzi számú önállóan forgalom képes, nem 
önkormányzati törzsvagyont képező, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant ajánlja 
fel: Enying 269 hrsz-ú, a valóságban 8131 Enynig, Fő utca, valamint az Enying                hrsz-
ú                                                       szám alatti ingatlanok / az Enying 537 hrsz-ú, Enying, Ady E. 
u. 2. szám alatti ingatlan.*

4.  Döntés  a  hitel  és  járulékainak  megfizetésével  kapcsolatos  kötelezettségvállalásról, 
illetve  ezen  kötelezettségeknek  a  hitel  futamideje  alatti  éves  költségvetésekben  való 
betervezéséről és jóváhagyásáról

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal  arra,  hogy a felveendő hitel  törlesztő-részleteit, 
valamint  a  kapcsolódó  bankgarancia  díját  Enying  Város  Önkormányzata  fizetni  fogja.  A 
fennálló  kötelezettségét  és  az  esedékes  törlesztést  minden  évben  betervezi  az  éves 
költségvetésbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országos Labdarúgópálya Létesítési 
Program  (OLLÉ)  keretében  épülő  műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásához  igénybe 
veendő hitel szerződésének aláírására.

5. Döntés az üzemeltetéséről

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  megépülő  pályát  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézménye  fogja  üzemelteti.  A  beruházás  után  az  Általános  Forgalmi  Adó  összegét  az 
Önkormányzat nem igényli vissza.

Ezzel egyidejűleg a 207/2009. (VI. 24.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

* A szövegrész annak függvényében változik, hogy a Képviselő-testület az előző határozati javaslatok közül az 
’A’ vagy a ’B’ variánst fogadta-e el.
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