Tárgy: Sürgősségi indítvány „Hitelfelvétel
fedezetének
biztosításához
szükséges
döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési
előterjesztéshez
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3/2014. számú polgármesteri utasítás
értelmében, az Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel egyeztetve, beszerzési eljárást indított 44
mrd Ft összegű hitel felvétele tárgyában, melynek célja az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
megvalósítása. A hitel egyik fedezeteként felajánlott Debrecen, 8314/1 hrsz-ú ingatlant a
hitelszerződéshez kapcsolódó jelzálogszerződés megkötése előtt, de legkésőbb 2018. december
31-ig forgalomképessé kell tenni.
Tekintettel arra, hogy a hitelszerződés megkötésére várhatóan szeptember közepéig sor kerül, kérem a
Tisztelt Közgyűlést, hogy „Hitelfelvétel fedezetének biztosításához szükséges döntések meghozatala”
tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a „Hitelfelvétel fedezetének biztosításához szükséges döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2018. augusztus 28.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.
(II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 25/2018. (VI. 28.) rendeletével döntött 44
milliárd Ft összegű hitel felvételéről, továbbá a 119/2018. (VI. 28.) határozat 10. pontjával előzetes
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-2023. évek költségvetési rendeleteibe betervezi a hitel
visszafizetésének és az azzal összefüggő kamatoknak és járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát.
A hitelfelvétel célja az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához szükséges területszerzés,
infrastrukturális és egyéb, kapcsolódó beruházások megvalósítása.
A Magyar Kormány az 1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozatával előzetes hozzájárulását adta ezen
adósságot keletkeztető ügylethez.

A kormányzati engedély birtokában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az
Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel egyeztetve beszerzési eljárást indított a hitel felvétele
tárgyában. Az ajánlattételi határidő 2018. augusztus 22-én lejárt, amelyen belül három ajánlat
érkezett, az értékelésre vállalt határidő 2018. augusztus 31-én jár le.
A hitel és járulékai megfizetésének biztosítására az Önkormányzat az ajánlati kiírásban az
alábbi biztosítékokat ajánlotta fel:
1.

A Magyar Kormány a 1330/2018. (VII. 27.) Korm.határozattal döntött arról, hogy a
legfeljebb 44 milliárd Ft tőkeösszegű hitel hitelszerződéséhez kapcsolódóan 80%-os – az
EU-s irányelvekkel összhangban lévő – mértékű készfizető egyedi állami kezességet vállal

2. A fennmaradó 20%-os mértékű fedezet biztosítására
2.1.az Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjog alapítását vállalta a 8314/1 hrsz.-ú, a
valóságban 4026 Debrecen Hunyadi u. 1-3. sz. alatti ingatlan (Kölcsey Központ)
önkormányzati tulajdonban álló részeire, valamint
2.2.felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás jogot biztosít az OTP Bank Nyrt-nél
vezetett számlák közül a fizetési számlára, építményadó-beszedési számlára,
vállalkozók kommunális adója beszedési számlára, pótlék beszedési számlára és az
adóbírság beszedési számlára.
A hitel-versenyeztetési eljárás során biztosítékként felajánlott Kölcsey Központ önkormányzati
tulajdonban lévő épületrészei jelenleg korlátozottan forgalomképesek, azok a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (7) bekezdése alapján hitel fedezetéül nem
szolgálhatnak. A Tisztelt Közgyűlés jelen döntése szükséges ahhoz, hogy elinduljon az a
többlépcsős folyamat, melynek eredményeképpen az ingatlan fedezetként felajánlott részei egy
későbbi közgyűlési döntéssel forgalomképessé válhassanak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) és (7) bekezdései
alapján, figyelemmel a 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben, az 1329/2018. (VII. 19.)
Korm. határozatban és az 1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozatban, valamint a 119/2018. (VI.
28.) határozatban foglaltakra
1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyarország Kormánya döntésén
alapuló 44 milliárd Ft tőkeösszegű hitel felvételének biztosítása érdekében úgy dönt, hogy a
8314/1 hrsz.-ú, a valóságban 4026 Debrecen Hunyadi u. 1-3. sz. alatti ingatlannak a
hitelfelvételre irányuló beszerzési eljárásban fedezetként felajánlott, Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában álló, jelenleg korlátozottan forgalomképes tulajdoni
hányadát 2018. december 31. napjáig forgalomképessé teszi.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket készítse elő és döntésre terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

D e b r e c e n, 2018. augusztus 28.
Dr. Papp László
polgármester

