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Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. nemzetközi  
pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére 
Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője 
Előadó: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.  
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatainak hatékonyabb és magasabb szakmai 
színvonalon történő ellátása érdekében szükséges a cég finanszírozási helyzetének 
javítása. A szétválás után fennmaradt pénzeszközök, az Európai Területi Együttműködés 
projektjeinek Hazai Társfinanszírozása önmagában nem elegendő a pályázatok 
előfinanszírozására.  
 
A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. folyamatban lévő 
FRiDGE PGI05831, illetve DanuP-2-Gas DTP745 című projektjeit 85%-ban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza az Interreg Europe és a Danube Transnational 
programokon keresztül. Az ERFA finanszírozás mellett 10% hazai társfinanszírozást is 
biztosított a Pénzügyminisztérium. A projektekhez 5% önerő szükséges. 
 
Az ERFA támogatás teljes egészében utólag, az egyes projektszemesztereket követő 
elszámolások Közös Titkárság általi jóváhagyását követően kerül folyósításra, előleget 
mindössze a projektek összköltségvetésének 10%-át jelentő hazai társfinanszírozás 
jelent. A jelentések jóváhagyása a projektszemeszterek zárultát követően 4-7. hónappal 
történik meg, melyet követően a Közös Titkárságnak és az egyes projektek Vezető 
Partnereinek is 45-45 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére az utófinanszírozás 
folyósítására. 
 
Ezt az időszakot rövidítené le jelentősen ez a hitelkonstrukció azzal, hogy az Széchenyi 
Programiroda által kiállított jóváhagyás alapján az ERFA támogatás 85%-át folyósítja, így 
a projektekre fordított pénzeszközök 72,25%-a a projektfélév lezárását követő másfél 
hónap után beérkezik. Az eddigiekben a cég likviditásában gondot jelentett az 
utófinanszírozások késői beérkezése. További munkavállalók felvétele nélkülözhetetlen a 
projektekkel járó feladatok bővülése, további pályázatokban való részvétel, illetve 
vállalkozói tevékenység ellátása kapcsán, ami a jelenlegi pénzügyi helyzetben hitel nélkül 
nem valósítható meg. A hitel felvételével a cég pénzügyi helyzete stabilizálódik, a 
bevételek és kiadások időbelisége lényegesen könnyebben tervezhető válik, illetve mivel 
hamarabb érkeznek vissza a projektekre fordított összegek, ezzel összességében adott 
időszak folyamán a projektek alulköltése is elkerülhető, további munkavállalók felvételére 
nyílik lehetőség, ami a szakmai munka magasabb színvonalon történő ellátása érdekében 
indokolt. A TMFÜ Nkkft. jelenlegi pénzeszközei nem elegendőek a projektek megfelelő 
finanszírozásához, ez a hitelkonstrukció egyúttal hosszú távon lenne képes biztosítani a 
cég működőképességét a pénzáramlás felgyorsításával. A hitel futamideje 12 hónap, az 
indikatív hitelajánlat azonban a teljes futamidőre szól, azzal, hogy a hitel lejárat előtt igény 
szerint meghosszabbítható. A tulajdonos részéről a tagi kölcsön nyújtása nem 
megoldható. 
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A naptári éven túli hitelfelvételt lehetővé teszi, hogy a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Stabilitási törvény) 2020. január 
1-én hatályba lépett 10/E. § a) pontja alapján a kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
adósságot keletkeztető ügyletét - a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 
keletkeztető ügylet és az 50 millió forintot el nem érő ügylet kivételével, figyelemmel a 10. 
§ (4) bekezdés a) pontja szerinti egybe számítási szabályra is - az önkormányzat olyan 
adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint, a 
Kormány hozzájárulásához kötött.  
 
Tekintettel arra, hogy jelen ügyletek az 50 millió forintot nem érik el, ezért a Kormány 
hozzájárulásához nem kötöttek. 
 
A két hitelkérelem külön kezelendő, az egybeszámítási szabály alkalmazása nem 
szükséges, ugyanis külön fejlesztési célokat szolgáló két projekt finanszírozására 
irányulnak.  
 
Az indikatív hitelajánlatokban – amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik - szereplő 
összegek a projektek teljes futamidejére vonatkoznak. Egy időben mindkét hitelszerződés 
esetében is csak egy projektfélév elszámolt költségei kerülnek folyósításra, melyet az 
utólag beérkező ERFA-finanszírozás terhére törleszt a TMFÜ. 
 
Tekintettel arra, hogy az ERFA-utófinanszírozás folyósítása euróban történik, ezért a 
felvenni kívánt hitel devizaneme euró.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására.  
 
Határozati javaslat 1.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. FRiDGE 
Interreg Europe (PGI05831) projektre vonatkozó 
hitelfelvételének elfogadásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 
FRiDGE PGI05831 sz. Interreg Europe pályázatainak 
előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta. 

2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett hagyja 
jóvá: 

- a kölcsön összege maximum 108.084 EUR, 
- a kölcsön futamideje 12 hónap, mely a lejárat előtt 

meghosszabbítható, 
- a kamat 1 havi EURIBOR + 4,8%/év. 

3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi pályázatok 
támogatási szerződései szolgálhatnak. 

4. A tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzat sem kezességet, 
sem garanciát nem tud vállalni, továbbá jelzálogjogot sem tud 
biztosítani a hitel fedezetéül. 
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5. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a hitelszerződés 
megkötéséről tájékoztassa a Közgyűlést. 

 
Felelős: az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,  
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke 
Határidő: értelemszerűen 

 
Határozati javaslat 2.: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. DanuP-
2-Gas Danube Transnational Programme (DTP745) 
projektre vonatkozó hitelfelvételének elfogadásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 
DanuP-2-Gas Danube Transnational Programme (DTP745) 
pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. 

2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett hagyja 
jóvá: 

- a kölcsön összege maximum 87.602 EUR, 
- a kölcsön futamideje 12 hónap, mely a lejárat előtt 

meghosszabbítható, 
- a kamat 1 havi EURIBOR + 4,8%/év. 

3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi pályázatok 
támogatási szerződései szolgálhatnak. 

4. A tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzat sem kezességet, 
sem garanciát nem tud vállalni, továbbá jelzálogjogot sem tud 
biztosítani a hitel fedezetéül. 

5. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a hitelszerződés 
megkötéséről tájékoztassa a Közgyűlést. 

 
Felelős: az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,  
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Szekszárd, 2020. június 16. 
 
 
 
         Kiss Balázs 

 ügyvezető 
 TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
 Nonprofit Közhasznú Kft. 
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