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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszak jogszabályi változásai eredményeként megváltozott az OTP Bank Nyrt. 
álláspontja az önkormányzatunk számára biztosított 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeret 
megújítása/meghosszabbítása tárgyában. A fent említett jogszabályi változások közül az a 
leglényegesebb, hogy a stabilitási törvény módosításával lehetőség kínálkozik arra, hogy 
jelenleg fennálló hitelünket 2013. június 30-i időpontig prolongáljuk.  
E tárgyban az OTP Bank Nyrt-től a mellékelt, december 6-án kelt levelet kaptuk. Ennek 
kiegészítéseként a mai napon az ugyancsak mellékelt (ugyancsak december 6-i keltezésű) 
második levél érkezett, melyben teljesen jogosan kéri az OTP Bank Nyrt., hogy a korábbi 
határozatainktól eltérően a képviselő-testület a jelenleg fennálló és prolongálásra kerülő 
folyószámla-hitelkeretünk biztosítéki rendszerével egyező biztosítéki kört hagyjon jóvá a 
prolongáció időszakára is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatainak 
figyelembevételével hagyja jóvá a prolongálásra kerülő hitelkeret biztosítékait a sikeres 
szerződéskötés érdekében. Egyúttal tájékoztatom képviselő-testületet, hogy ezzel elhárul a 
legnagyobb akadály az UniCredit Bank Zrt-től felvett rulírozó hitel folyósítása elől is. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a folyószámla-hitelhez kapcsolódóan felajánlott fedezetekről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 2012. december 31-én 

lejáró 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeretének 2013. június 30-ig történő 
meghosszabbításával a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.  

 
2. A képviselő-testület az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a meghosszabbított 

hitelkerethez kapcsolódóan az alábbi biztosítékokat biztosítja továbbra is a hitelkeret 
végső lejáratáig: 

 
• Az önkormányzat a hitel biztosítékaként teljes körűen az OTP Bank Nyrt-re 

engedményezi az önkormányzatot megillető adóbevételeket. 
• Felajánlja biztosítékként a Komló belterület 2324 hrsz „rehabilitációs műhely” 

megnevezésű, illetve a Komló belterület 487/2/A/3 hrsz „üzlethelyiség” megnevezésű 
ingatlanok jelzálogjogát azzal, hogy tudomásul veszi az ezen ingatlanokra az OTP 
Bank Nyrt. javára bejegyzett 800 MFt összegű keretbiztosítéki jelzálogjog első 
ranghelyen történő feltüntetését. 

• Felajánlja biztosítékként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által tulajdonolt Komló 
Városgazdálkodási Zrt. részvényeket óvadéki biztosíték formájában. 

 
3. Értelemszerűen hatályát veszti a 179/2012. (XI.29.) határozat 6./ pontja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. december 12. 
 
          Polics József 
          polgármester 
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