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Minősített többség!
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – mint a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. (7100, Szekszárd, Sárvíz u. 4., cg.: 17-09-010782/14)
kizárólagos tulajdonosa – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bek. 20. pontjában foglaltakra figyelemmel, mely alapján a
helyi közfeladatok ellátása keretében az önkormányzat a felelős a távhőellátás folyamatos
biztosításáért, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. (továbbiakban: Tszt.)
6.§ (1) bek. alapján, mely szerint a területileg illetékes települési önkormányzat köteles
biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását, úgy döntött és
rögzítette, hogy a távhőtermelést és távhőszolgáltatást, mint közszolgáltatást 2016. július 20.
határnaptól a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. útján biztosítja.
A Közgyűlés határozata alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
cégéből kiválással létrehozott Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot a Cégbíróság 17-09-010782 cégjegyzék számon az új céget 2016. július 20-ával
bejegyezte, a cégtevékenységet 2016. augusztus 1-jén megkezdte.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 75 millió forint összegű kölcsönt biztosított az új cégnek, amit
a közgyűlés döntésének megfelelően 2016. december 31. határnappal vissza kell fizetni.
A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 200 milliós hitelkeretet rendelkezésre bocsát, ehhez
szükséges az önkormányzat kezesség vállalása, illetve a Magyar Államkincstár hozzájárulása.
A 200 milliós forintos hitel 2017. január 1-től 365 napra szükséges forgóeszköz finanszírozásra.
A kölcsön fedezetéül ingatlan fedezet és az alapító készfizető kezesség vállalása szükséges.
A fedezetül szolgáló ingatlanként az alábbi ingatlanokat javasoljuk:
1. Szekszárd, Sárvíz u. 4. telephely (a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től kerül átadásra).
2. Szekszárd, Széchenyi u. 29-31. ingatlan (tulajdonos: SZMJV Önkormányzata).
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság, ezért az önkormányzati kezesség vállalásra az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30)
Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
Az idézett Kormányrendelet értelmében a hozzájárulási kérelmet az önkormányzat és a
kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, legkésőbb 2016. november 20ig kell leadni.
A kérelemnek tartalmaznia kell az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, lehívás
ütemezését a következők szerint:
1. 200 millió HUF hitel. Futamidő: szerződéskötés és folyósítási feltételek teljesítéstől
számított maximum 365 nap. A hitel szükség esetén megújítható.
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2. Kamat: 3 havi BUBOR + 1,38 % évente, jelenleg 2,39 %, évi 0,3 % rendelkezésre tartási
díj mellett.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mint alapító tulajdonos, a hitelfelvételhez, valamint a
kézfizető kezesség vállaláshoz- a mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint- járuljon
hozzá.
Szekszárd, 2016.szeptember 21.

Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján - mint alapító
tulajdonos – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével hozzájárul, hogy a
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 200 millió forint
hitelkeret biztosítására szerződést kössön a Mecsekvidéke Takarékszövetkezettel az alábbiak
szerint:
1. Az önkormányzat- mint a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosa, valamint a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alapító tulajdonosa- hozzájárul, hogy a hitel
biztosítékául a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonából a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonába kerülő Szekszárd, Sárvíz u.4. szám alatti
telephely, továbbá a Szekszárd, Széchenyi u. 29-31. szám alatti ingatlan a kölcsön
fedezetéül szolgáljon.
2. A Közgyűlés hozzájárul a biztosítékul szolgáló ingatlanok vonatkozásában hozzájárul a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet javára a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez.
3. Az önkormányzat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. által szerződéssel
lekötött 200 millió hitelkeret biztosításaként készfizető kezességet vállal.
4. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hitelfelvételhez történő „kormányzati
hozzájárulás” tárgyában a szükséges kérelem benyújtásáról a Magyar Államkincstár
felé gondoskodjon.
5. A hitelfelvétel kondícióihoz a Közgyűlés az alábbi feltételekkel járul hozzá:
a) a hitel mértéke 200 millió HUF hitel;
b) futamidő: a szerződéskötés és folyósítási feltételek teljesítéstől számított maximum
365 nap. A hitel szükség esetén megújítható;
c) a kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 1,38 % évente, jelenleg 2,39 %, évi 0,3 %
rendelkezésre tartási díj mellett.
6. A Közgyűlés felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterét a
hitelfelvételhez szükséges dokumentumok aláírására, valamint a jegyzőt azok
ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Csukle Tibor ügyvezető
dr. Molnár Kata jegyző
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