
 
 
 
Szám: 2-6/2009. 

 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 18-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 81/2009. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata folyószámlahitel felvételéről: 
 
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelenleg 

hatályos 700.000 E Ft volumenű folyószámlahitel-keret 
szerződés 300.000 E Ft-tal, 1.000.000 E Ft-ra történő 
megemelését 2009. november 1-jétől jóváhagyja. A jelenleg 
hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejárata nem 
módosulna. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő 
kamat többlet fedezetét a 2009. évi és 2010. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel 

megemelésére irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le, 
döntésével az eljárást zárja le, és kösse meg a 
folyószámlahitel-keret módosításáról szóló szerződést.   

 
3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel-

keret szerződés módosításához szükséges biztosítékokról, 
fedezetről a nyilatkozatot kiadja. 

 
4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- 

és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási 
kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét 
elsődlegesen az illetékbevétel képezi. A tényleges és 
tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli. 

 
5) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzálog 

fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja, további 
biztosítékként a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlant fedezetként 
felajánlja és rendelkezésre bocsátja, a jelzálog 
bejegyzéséhez hozzájárul. A Közgyűlés az illetékbevétel 
engedményezését a folyószámlahitel maximális összegének 
és a hitel járulékainak (kamatainak és egyéb költségeinek) 
együttes volumenében – a hitelintézet igénye esetén és 
annak megfelelően - engedélyezi. A Közgyűlés 
felhatalmazza elnökét a folyószámlahitel- keret 
szerződéshez kapcsolódó - engedményezési szerződés 
aláírására.  
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6) A Közgyűlés a Balassa János Kórház támogatására 100 

millió Ft-ot biztosít. A támogatás kiutalására 2009. október 
hónapban kell intézkedni. 

 
7) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatással 

kapcsolatos feltételeket a Kórházzal megállapodásban 
rendezze. A megállapodásban a Kórháznak vállalnia kell 
kiadásai mérséklését, a támogatás meghatározott feltételek 
és határidő szerinti visszafizetését. 

 
8) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetésében bevételként 

tervezett likvid hitel összegét 2009. december 1-jétől 580 
millió Ft-ról 680 millió Ft-ra tervezi megemelni. A bevétel 
növekményéből a Kórház támogatásának fedezetét kell 
biztosítani. 

 
9) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2009. évi költségvetési 

rendelet módosítását a határozatban foglaltaknak 
megfelelően terjessze a Közgyűlés elé.  

 
10) A költségvetési rendelet módosításának időpontjáig 

túlfinanszírozással kell a Balassa János Kórház támogatás 
kiutalását rendezni. 

 
11) A Közgyűlés a Kórház pénzügyi helyzete miatt szükséges 

további intézkedésekről később dönt. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2 - 5., 7., 9-10. pontok esetében azonnal, 

az 1. és 6. pontok esetében 2009. november 1. 
a 8. pont esetében a költségvetési rendelet 
módosításának időpontja, 
a 11. pont esetében 2009. december 31. 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 


