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Előteľjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés iđőpontj a:2071. október 20. | . ...... sz. napirend

Táľgy: Jőzsęfvárosi onkormtĺnyzatz}|I. évi hitel fe|használásáról beszámolás
és az ezzel osszefiiggő költségvetés módosítására iavaslat
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Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hattrozati javaslat a bízot1ság szánár a:

A Városgazdálkodási és Pénzütvi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺ'iletnek az e|őteqesztés
meŃárrva|źtsátahatźtrozatiiavaslatelfogadását.

Tiszte|t Képvĺselő.testĺĺlet!

A Józsefuarosi onkormanyzat 20II. évi eredeti kdltségvetése 6.074.399,0 e Ft hitel
előirźnyzatottarta|mazott, ebből a szerződéssel lek<itĺjtt hitel előiranyzata 4.378.465,0 e Ft.
A Képviselő-testÍilet az első félévben bevételi többletekből, e|őzó évi szabad
pénzmaraduányból, valamint kiadási előitźlĺyzatok tĺiľlésével a szerzőđéssel le nem kötött
hitel előirany zatot a költségvetésből tĺirĺilte, melynek összege 1 .695 .934,0 e Ft volt.

A mlíďosított hitel előirónyzatforrúsdt az alúbbiak biztosítjdk:

A Volksbanktól le nem hívott hitel - a szeruőđés adta lehetőség alapján - a képviselő-testület
döntése szerint elkülcjnített betétszźĺm|tra|ett átllta|va, így a felhaszná|ásanincs időhöz kötve.
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A K&H Bankkal kötott hitel szerződés szerinti ľendelkezésľe taľtási ideje 2011. október 5.

napjan lejárt. Annak érdekében, hogy a k<iltségvetésben tervezett feladatok kozül minél tĺ]bb
megvalósulhasson, valamint a költségvetési egyensúly se boruljon fel, a Képviselő-testĺilet az
önkormányz at 2011 . évi költségvetéséről szó|ő 9l20ll . (II.2I.) önkoľmanyzati rendeIet 9. $-át
a kovetkezo (7) bekezdéssel egészítette ki:
,, (7) A Vórosgazdáĺkodósi ,és Pénziigyi Bizottság az onkormányzat gazdasági és kalrégvetési
érdekeinek fig,,elembe vételéveĺ a 6. s (1) bekezdése alapján kantt hiteĺszerződésekben - a
hitelösszeg erejéig és az azokban foglalt feltéteĺek alapján - a hitelből megvalósítandó

feladatokil a kaltségvetésben jóvóhagłott kiadási feladatokon belĺ;l módosíthatja.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhézott hatásköľben a Corvin Sétĺány Projekt
hitel előiľanyzatát csökkentette, és helyette saját fonást emelt be. Ezzel egyidejrĺleg saját

fonásból tervezett kiađások - lakóépületek felújítása, bölcsődeépítés, ideiglenes piac
kialakítása - finanszír ozását hitelre módosította.
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testĺilet döntései alapján
módosult hitel előiranyzat aIaklilźtsćlt az l. szźlrnű mellélet ',Kĺiltségvetés 

móđosított hitel
eIőirtnyzata 20II. október 11.-én (szeptembeľ havi, valamint a VPB źita| ź./ĺruhtľott
hatáskcjrben j óvahagyott módosítással),, megnevezésu oszlop tartaImazza.

A K&H Banktól 2011-ben a rendelkezésre tartási időn belül 1.873.966 e Ft hitelt ŁĺvottIe az
önkormányzat, me|yet ľészletesen, feladatonkéĺt az 1. számú melléklet tarta|mazza.

A költségvetésben tervezett feladatok végľehajtásźnak egy része már megkezdődött és nem
állíthatóak le, meľt ezzeI az Önkormányzat ptiyázati pénzeszkozöktől esne eI, ezért a hitel -

Volksbank - K&H közĺjtt is - előiranyzaton belül módosításra van szfüség, melyď az |.
sztlmű melléklet ,'Javasolt hitel előiranyzat módosítás,, című oszlopa és az ęÍlhez kapcsolódó

,,Kiadási e|őitźnyzatok módosítása hitel előirányzat töľlésę miatt'' megnevezésri oszlopa
feladatonként ľészlete me tartaknazza, pId'..

- átrendezođés: aPiac, EU Belvárosánál,
- végleges fejlesztések torlése: okmanyiľoda, Auróra rendelő' orczy Kert spoľtpálya,

intézményi felúj ítások,
- saját foľľás kiváltás: ideiglenes piac kialakítása, lakóhźz-felÍĄítźls' bĺjlcsőde építés.

Az 1. szźlmű melléklet ľészletesen, összegszeriĺen teljes mértékben bemutatja, hogy a hitelt az
onkormanyzat m1|yen fejlesztésekľe tervezte, hogyan alakult év kcjzben az eLőirtnyzat,
milyen összegben kerĹilt maĺ lehívásra, és mi a végleges javaslat a finanszírozásra.

A 2. szdmíl melléklet taľtalmazza a Corvin Sétdny Projekt kciltségvetésének javasolt
módosítását, melyet egyrésń' a hitel eloittnyzatának csökkenése, másrészt a projekt tervezett
bevételi e|őírźnyzatanak kiesése eľedményez. Ezzel szemben a projekt ez évre tewęzętÍ
kiadásai is csĺjkkennek. Mint |áthatő a vźtrható megtakarítás ĺisszege 299.246,2 e Ft, forľása
83.470,7 e Ft összegben a hite|,215.775,5 e Ft osszegben pedig aköltségvetésben tewezett
saját bevételek.

Javasoljuk a megtakaríttst a felhalmozási, felújítási céItarta|ék'ra he|yezni, mely fedezetęt
biztosÍthat az EU Belváľosa projekt hitelből nem finanszírozhatő kiadĺĺsaiľa, az MNP II.

elszámolása során be nem fogadott szźtmlźk. ťĺnanszítozására, ami megeme|i a páIyźnatí
onrészt, Piac építési többletkĺjltségeiľe, valamint az egyéb előre nem lź./ihatő kiadási
többletekĺe, bevétel kiesésekľe.



Jogszabtůyibivatkozás (hatáskoľ): a helyi önkormányzatohőI sző|ő 1990. évi LXV. tĺirvény
10. $ (1) bekezdés d) pontja.

A fent leírtak alapján az alábbihatátozatijavaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-
testtilet elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jőváhagyja az 1. szźtmt mellékletben részletezettek a|apjal a 201-|. évi hitel
elóirźnyzatmódosítását, valamint törlését és a hitel feLhaszná|ási céloka1.

2. jőváhagyja az 1. szttmiĺ mellékletben részletezettek a|apjźn a hitel előírźnyzat
módosításával összefuggő kiadási e|őirźnyzatok módosításźú,va|arĺlint törlését.

3. jőváhagyja a 2. szźlmiĺ melléklętben részletezettek alapján a Corvin Sétany projekt
költségvetésének módosítását.

4. a 11603 cím felhalmozásta átadott pénzeszkoz 350.000,0 e Ft-os záto|t kiadási
e|oir źny zattú. a zźr o|ás al ól feloldj a.

5. jővahagyjaa2. számumellék]etbęn szereplő 299.246,2 e Ft-os felhalmozási, felújítási
céltaľtalék képzését.

6. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a 20||. évi költségvetésről szóló rendelet kdvetkező
mó do sítás ánáI a hatźr ozatban fo g1 altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: Polgáľmester
Határidő:l -5. pont azonnal,6. pont legkésőbb 201'1. december 31.

Budapest, 201I. október 10.

-) /, ł-
ał.ý&ś{,ĺatđ
polgáľmester

Törvényességi ellenőrzés:

/ł/If{k yrÍpa,é*/ 7
Dt.Mészźr Erika ,,,

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző 
2W ,,KT 1 Ą



+



1. számri mel|ék|et



1. számri me||ék|et



Kiadási elöiÍányatok és te|jesĺtések
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