
 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2020. augusztus 31-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
177/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 

 
18.846.262,- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatainak, illetve az OTP Bank Nyrt indikatív ajánlatának figyelembevételével – 
a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú „Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” projekthez kapcsolódó fejlesztési célú hitelfelvétel tárgyában az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú „Komló-Petőfi tér 
és környezetének rehabilitációja” projekt műszaki tartalmát és finanszírozási 
szerkezetét a 167/2020. (VIII. 13.) sz. határozatával ismételten megváltoztatta és ezzel 
összhangban az önerőként biztosítandó 18.846.262,- Ft-ot fejlesztési célú hitel 
felvételével biztosítja.  

 
2. A Képviselő-testület - a hitelfelvételhez kapcsolódó kormányzati engedélykérelem 

tervezett, 2020. szeptember 15-ig történő benyújtására való tekintettel - a hitel 
felvétele vonatkozásában felmentést ad a helyi Beszerzési Szabályzat alkalmazása 
alól.  

 
3. A Képviselő-testület a 18.846.262,- Ft összegű fejlesztési hitelt 10 év futamidő, 1 év 

türelmi idő, egyenleges negyedéves tőketörlesztés és negyedéves kamatfizetés mellett 
kívánja igénybe venni. A hitelfelvétel tervezett időpontja 2020. december 15., 
tervezett lejárata 2030. szeptember 25.  

 
4. A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. előterjesztéshez mellékelt, 2020. augusztus 

17-én kelt indikatív ajánlatát megismerte. Az abban rögzített fedezeteket és egyéb 
feltételeket elfogadja, azokat biztosítja. Amennyiben kiegészítő fedezet bevonását 
kezdeményezi a bank, úgy arról a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében 
dönt. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kormányzati engedélykérelem 

benyújtásáról 2020. szeptember 15-ig gondoskodjon.  Felhatalmazza továbbá a 
polgármestert, hogy a kormányzati engedély birtokában az indikatív ajánlat szerinti 
tartalmú hitel és biztosítéki szerződések aláírásával a hitelfelvételről gondoskodjon, 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  

 
6. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt 

adóbevételei terhére mindenkori költségvetésébe a tárgyévi tőke- és kamatfizetési 



 

kötelezettséget betervezi. A 2020. évi kamatfizetési kötelezettség fedezete az e célra 
betervezett előirányzat terhére biztosított.  
 

7. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a mindenkori költségvetési rendelet 
összeállítása során a kapcsolódó előirányzatok szerepeltetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2020. szeptember 15. a kormányzati engedélykérelem benyújtására 
  2020. december 15. a hitelfelvételre, illetve 
  a mindenkori költségvetési rendelet tervezésekor fedezet biztosítására 
 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.                  Polics József s.k. 
  címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


