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Az önkormányzat által vállalt készfizető kezességvállalás
feltételeiről

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja
abból a célból, hogy hozzájáruljon az általa foglalkoztatott munkavállalók és az
önkormányzati képviselők kölcsön felvételéhez szükséges biztosíték adásához
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával és az Önkormányzat
intézményeivel legalább 2 éve határozatlan idejű munkaviszonyban álló köztisztviselői,
közalkalmazottai, az önkormányzati képviselői , valamint az önkormányzata kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselői által felvett hitelösszegre
vonatkozó önkormányzat által nyújtott készfizető kezességvállalásra terjed ki.
A készfizető kezességvállalás mértéke és időtartama
2.§.
(1) Az Önkormányzat 2000. évben maximum 20 millió forint erejéig vállal kötelezettséget,
ezt követően a mindenkori éves költségvetési rendeletében az önkormányzati
adósságszolgálat maximális mértékének figyelembevételével határozza meg a készfizető
kezességvállalás összeghatárát, melyet az adott évre befizetett törlesztések nem
befolyásolnak.
(2) Az önkormányzat kötelezettségvállalása közalkalmazott, köztisztviselő és a vezető
tisztségviselő esetén 350.000,- Ft-tól 2 millió forintig, önkormányzati képviselő esetén 1
millió forintig terjedhet. A kölcsönt felvevő adósságszolgálatának havi mértéke (tőke + kamat
+ kezelési költség) nem haladhatja meg a munkavállaló havi nettó illetményének 50%-át az
önkormányzati képviselő havi nettó tiszteletdíja 100%-át, a gazdasági társaság vezető
tisztségviselőjének havi nettó munkabérének 50%-át
(3) Az önkormányzat kötelezettségvállalása a futamidő lejártáig, de maximum a a
munkavállaló munkaviszonya megszűnéséig, önkormányzati képviselő és gazdasági társaság
vezető tisztségviselője tekintetében a megbízatás megszűnéséig áll fenn.
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A készfizető kezességvállalás feltétele
3.§.
(1) Az Önkormányzat készfizető kezességet az alábbi feltételek teljesülése esetén vállal:
-a kölcsönt felvevő 500.000 Ft értékhatár feletti kölcsön felvétele esetén a kölcsön
felvételének célját írásban megindokolja
- A kölcsönt felvevő külön megállapodás keretében vállalja, hogy a mindenkori havi nettó
illetményét, tiszteletdíját, illetve munkabérét a kölcsönt folyósító pénzintézetnél vezetett
lakossági folyószámlára átutaltatja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pénzintézet külön
rendelkezés nélkül az általa felvett kölcsön havi törlesztő részletét a futamidő fennálltának
időtartama alatt automatikusan leemelje.
- A kölcsönt felvevő biztosítja, hogy az önkormányzat javára külön megállapodás
keretében a pénzintézet felé fennálló tartozás erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
- A kölcsönt felvevőnek az önkormányzat felé tartozása nem áll fenn.

A kérelem benyújtása és elbírálása
4.§.
(1) A kérelmező készfizető kezességvállalás iránti kérelmét minden hónap 5-ig nyújthatja
be a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájához , melynek tartalmaznia kell:
- a kérelmező személyi adatait
- munkahelyét, beosztását, illetve választott tisztségét
- munkaviszonya, megbízatása kezdő időpontját
- a kölcsön felvételének célját, összegét, futamidejét, havi törlesztő részletét
- munkáltatói igazolást a havi illetményről, munkabérről, illetve az
önkormányzat igazolását a havi tiszteletdíjról
- a család egy főre jutó havi jövedelme, az eltartottak száma
- jelzálogjog bejegyzéshez biztosított ingatlan megjelölését, az 1 hónapnál nem
régebbi tulajdoni lapot
- más természetes és jogi személyek felé fennálló tartozás összege
(2) A folyamatosan benyújtott kérelmeket 5 tagú Kezességvállalást Bíráló Bizottság
bírálja el a benyújtást követő 30 napon belül. A kérelmek beérkezésük sorrendjében
kerülnek elbírálásra
A bizottság tagjai:

-3- A Költségvetési Bizottság elnöke vagy az általa meghatalmazott bizottsági tag
- A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke vagy az általa meghatalmazott
bizottsági tag
- A Gazdasági Iroda vezetője vagy az általa megbízott munkatárs,
- A Jegyzői és Képviselői Iroda vezetője vagy az általa megbízott munkatárs,
- A gazdasági ügyekért felelős alpolgármester, aki egyben a bizottság elnöke
(3) A bizottság döntését a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.
A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül
A döntés meghozatalától számított 3 munkanapon belül a Jegyző az érintetteket
Írásban értesíti
(4) Ha a benyújtott kérelmekben foglalt készfizető kezességvállalási összeg meghaladja
az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra biztosított
kötelezettségvállalás keretét, a kérelem érdemi elbírálás nélkül visszautasításra
kerül
5.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Eger, 2000. február hó 17
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