
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. május 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

81/2018. (V.30.) sz. határozata 

 

Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai 

korszerűsítési munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001) 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 

településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek 

otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-

BA1-201-00001)” tárgyú előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület a 97/2016. (VI.23.) számú határozatának végrehajtását a 

jelen határozatba foglalt eltérésekkel hagyja jóvá. 

 

2. Képviselő–testület az indikatív kivitelezői árajánlat figyelembevételével a fenti 

határozatban jelzettekhez képest az összköltség 486.257.206,- Ft – ban állapítja 

meg, ami tartalmazza a pályázatból nem támogatott loggia beépítéshez 

szükséges bruttó 10.000.000,- Ft-ot is. A képviselő-testület tudomásul veszi, 

hogy a projekt összköltsége a közbeszerzés eredményének függvényében 

módosulhat.  

 

3. A képviselő-testület a loggiák beépítését is magában foglaló 90.000.000,-Ft 

bruttó fejlesztési önerő biztosítására éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvételét 

határozza el, azzal, hogy annak szerződéskötés időpontját 2018.07.01-ben, 

futamidejét 120 hónapban, lejárati időpontját 2028.06.30-ban határozza meg, 1 

év rendelkezésre tartási és 1 év türelmi idő mellett. A képviselő-testület 

tájékozódott arról, hogy a hitelfelvétel a Közbeszerzési törvény hatálya alól 

kivételt képez. A képviselő-testület a hitel felvételre vonatkozó eljárás 

tekintetében felmentést ad a helyi Beszerzési Szabályzat alkalmazása alól is.  

 

4. A képviselő-testület tárgyi fedezetet nem ajánl fel, önkormányzatunk 

számlavezetője az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát elfogadja.   

 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányzati engedély beszerzése 

tekintetében teljes körűen járjon el. 

 

 



6. Felhatalmazza a hitelszerződés és az esetleges biztosítéki szerződések 

aláírására.  

 

7. Utasítja a jegyzőt, hogy a hitel felvétele esetén az ahhoz kapcsolódó kiadások 

mindenkori költségvetési rendeletbe történő beépítéséről, illetve a tárgyévi 

költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosításáról a soron következő 

költségvetési rendelet módosítás keretében gondoskodjon.  

 

8. Jelen határozatban foglaltak következtében a 22/2018.(III.7.) számú határozat 1. 

számú melléklete „2018. évi Hitel, kölcsön felvétele (tőke)” adat 244.683 e Ft –

ról 324.683 e Ft-ra módosul. 

 

Határidő:   2018. július 1. 

Felelős:  Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


