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14/2018. (III.2.) számú határozat
Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés dönt a 2018. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő
fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1.987.000.000,- Ft
összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről.
A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az
Önkormányzat

beszerzési

eljárásainak

lefolytatására

vonatkozó

szabályzatának

rendelkezései szerinti beszerzési eljárás lefolytatását.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti
beszerzési eljárások megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény
meghatározása során:
a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként az Önkormányzat saját bevétele,
illetve szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a
megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá
b) a hiteltörlesztés tekintetében legfeljebb egy évi türelmi időt követő és
legfeljebb 10 éves törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást
megindító dokumentumban.
3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést amennyiben biztosítékul csak az
önkormányzat saját bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékul ingatlan
fedezet bevonása szükséges a Közgyűlés hozza meg. Egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitel-, vagy kölcsönszerződés, illetve szerződések – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény
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szerinti Kormány engedélyezetést követően, valamint a Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzés után történő – aláírására.
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