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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Június 21-én tárgyaltuk a „Tájékoztató hitelfelvételekről” tárgyú előterjesztést, melynek 
keretében a képviselő-testület tájékoztatást kapott a fennálló hiteleink megújítására irányuló 
három közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről, illetve annak indokairól. E tájékoztatásnak 
megfelelően a képviselő-testület mellékelt 103/2012. (VI.21.) sz. határozatával tudomásul 
vette az eljárások sikertelenségét, kezdeményezte a lejáró 500 MFt-os rulírozó működési 
hitelkeret technikai prolongációját, illetve tárgyalásos eljárás lefolytatását kezdeményezte az 
önkormányzatunkat finanszírozó bankokkal hitelek megújítása tárgyában.  
 
Képviselő-testületünk döntését követően több fordulóban telefonos egyeztetésre került sor az 
érintett pénzintézetek képviselőivel. Ezen egyeztetések során nem sikerült megállapodni a 
tárgyalásos eljárás időpontjáról arra való tekintettel, hogy a 2013. évi önkormányzati 
feladatok és finanszírozás még nem vált ismertté. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunkat 
szorítják az eljárási határidők, így ezen eredménytelen szóbeli egyeztetéseket követően július 
17-én írásban kerestük meg az UniCredit Bank Hungary Zrt-t annak érdekében, hogy a 2012. 
szeptember 27-ig prolongált 500 MFt-os hitelkeretünket az új lejárati időpontig meg tudjuk 
újítani és ehhez a kormányzati külön engedélyt is be tudjuk szerezni.  
 
Többszöri telefonos sürgetésre augusztus 31-i keltezéssel szeptember 3-án érkezett válasz 
önkormányzatunkhoz a banktól, melyet mellékelünk.  
 
A szeptember 4-én tartott egyeztetésen az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelezte, hogy 
továbbra sem ismert részükről az önkormányzatok finanszírozásának mértéke. Leszögezték 
azt, hogy erre a kívülálló okra vezethető vissza az, hogy továbbra is csak a fennálló hitel 
technikai prolongációjában gondolkodnak, ugyanakkor tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
betartotta eddigi ígéreteit, így lehetőséget láttak egy éven túlnyúló, 2013. január 31-ig terjedő 
prolongációra többlet biztosítékok mellett.  
 
E többlet biztosítékok közül a leglényegesebb az, hogy önkormányzatunknak kötelezettséget 
kellene vállalnia arra, hogy változatlan hitelkeret esetén sem használja ki 400 MFt-nál 
nagyobb mértékben a rendelkezésre álló hitelkeretet, illetve továbbra is biztosítja a 100 MFt 
nagyságrendű óvadéki betétet. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen előirányzat fedezeteként az 
500 MFt-os hitelkeretből 300 MFt lenne figyelembe vehető. Figyelembe véve azt, hogy az 
ÖNHIKI I. ütem, a KÖOK-hoz kapcsolódó 180 MFt-os támogatás, illetve a 100 MFt-os 
stabilitási tartalék várható zárolása, mindössze 950 MFt-os szintig csökkenti le az induló 
1.350 MFt-os nagyságrendű hiányt, így 650 MFt fedezetét ebben az esetben az OTP-től 
felveendő működési hitellel az ÖNHIKI II. ütemében történő jó szerepléssel és további 
kiadási megtakarításokkal lehet kezelni.  
 
Az egyeztetés során jeleztük a bank képviselőinek, hogy a korábban már a képviselő-testület 
részére is bemutatott NGM tájékoztatás alapján véleményünk szerint nincs lehetőség az éven 
túlnyúló technikai prolongációra. Egyúttal jeleztük, hogy e tárgyban vállaljuk az ismételt 
állásfoglalás megkérését. A válaszként megküldött állásfoglalást mellékeljük, mely a mi 
álláspontunkat igazolta, így technikai prolongációra legfeljebb tárgyéven belül kerülhet sor.  
 
Már ezen egyeztetésen jeleztük, hogy célszerűnek tartanánk a kölcsönös kockázatok miatt ha 
a bennünket finanszírozó pénzintézetek háromoldalú tárgyaláson vennének részt, melynek 
keretében tisztázhatóak lennének a kockázat megosztás és finanszírozás további keretei. 
Ugyancsak jeleztük, hogy – figyelembe véve a kormányzati engedélyezés időigényét – nem 
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látjuk biztosítottnak a szeptember 27-i határidőre történő visszafizetést, így további, a 
háromoldalú tárgyaláson egyeztetett időpontig történő éven belüli technikai prolongációt 
kezdeményezünk az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél.  
 
Ezt követően szeptember 11-én került sor egy, az OTP Bank Nyrt-vel folytatott egyeztetésre, 
melyen kezdeményeztük az október 17-én lejáró folyószámla-hitelünk megújítására szolgáló 
minimum 500 MFt-os keretösszegű rulírozó működési hitelkeret biztosítását. Tájékoztattuk a 
bankot, hogy amennyiben az ÖNHIKI II. ütemében az I. ütemhez hasonló nagyságrendű 
támogatást tudunk elnyerni, úgy abban az esetben 830 MFt-os nagyságrendre csökkenthető a 
tárgyévi működési hiány, melyből fentiek szerint 300 MFt-ra a reményeink szerint az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. által folyósított hitelkeret nyújthat fedezetet, 30 MFt-ot további 
kiadási megtakarításokkal és remélt többletbevételekkel kívánunk finanszírozni, így egy 500 
MFt-os hitelkeret már biztosíthatná költségvetésünk egyensúlyát.  
 
A bank képviselői jelezték, hogy felsőbb döntéshozó fórumok döntenek az általunk 
felvetettekről, egyúttal jelezték, hogy az általunk kezdeményezett szeptember 21-i 
háromoldalú egyeztetésen már igyekeznek valamilyen tájékoztatást adni bankjuk hivatalos 
álláspontjáról. Az OTP részéről is leszögezték, hogy az elsődleges kockázatot most nem az 
immár két éve hitelállományát és hiányát fokozatosan csökkentő önkormányzatunkban, 
hanem a központi finanszírozás ismeretének hiányában látják. Ennek megfelelően az október 
17-ig történő hitelkeret engedélyezésnek csekély a valószínűsége, így a korábban már 
levelükben jelzett technikai prolongációra várhatóan sor kerül.  
 
Ez utóbbi kapcsán önkormányzatunk részéről felhívtuk a finanszírozó bankok figyelmét, hogy 
a kormányzati engedélykérés időigényére való tekintettel amennyiben nem kívánunk 
törvénysértő helyzetbe kerülni, úgy október végéig fel kell terjesztenünk a hitelállományunk 
megújítására irányuló szerződés tervezeteket.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a 
hitelfelvételek állásáról szóló tájékoztatót.  
 
H a t á r o z a t i       j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület- a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – a tájékoztató a hitelfelvételekről II. című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azokat tudomásul veszi és a 
korábbi 103/2012. (VI.21.) sz. határozata szerinti tárgyalások folytatására kéri fel a 
polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős  Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. szeptember 19. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 



 4 

1. sz. melléklet 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. június 21-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2012. (VI.21.) határozata 
 
 

Tájékoztató hitelfelvételekről 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételekről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság határozatán, illetve 

a jelen előterjesztéshez mellékelt banki dokumentumokon keresztül 
tájékozódott a fennálló működési hiteleink megújítására indított három 
közbeszerzési eljárás eredményéről. Tudomásul veszi, hogy ajánlattevő 
hiányában a Kbt. 76. § (1) a./ pontja szerint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság eredménytelennek nyilvánította ezen eljárásokat.  

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az 

UniCredit Bank Hungary Zrt. által június 11-én kelt ajánlatban rögzített 
feltételek szerinti kondíciókkal a fennálló 500 M Ft-os rulírozó működési 
hitelkeretünk futamidejének három hónappal, 2012. szeptember 27-ig történő 
meghosszabbításáról.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József   polgármester 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt-nél a bank 

által kiadott pari passu nyilatkozat oly módon történő módosítását, hogy a 
fedezetek kiengedése ne kötődjön konkrét eljáráshoz, hanem egy keretösszegen 
és biztosítéki körön belüli általános érvényű hozzájárulás kiadására kerüljön 
sor.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József   polgármester 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a három 

eredménytelen közbeszerzési eljárásra való tekintettel, valamint a várható 
szolgáltatás ellenérték figyelembevételével, egyúttal az önkormányzat 
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Beszerzési Szabályzatának alkalmazásától is eltekintve, folytasson 
tárgyalásokat az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel egy legfeljebb 500 M Ft 
keretösszegű rulírozó működési hitel felvételére az OTP Bank Nyrt. által 
kiengedett fedezetek mellett 2012. szeptember 25-től 2013. június 23-ig terjedő 
futamidőre.  

 Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és a kapcsolódó biztosítéki 
szerződések aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  

 
 Határidő: 2012. szeptember 25. 
 Felelős: Polics József   polgármester 
 
5. Felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban foglalt tárgyalások eredményeként 

megfogalmazásra kerülő szerződéstervezetet terjessze fel kormányzati 
hozzájárulásra annak érdekében, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak maradéktalanul 
érvényesüljenek a hitelfelvétel során.  

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
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