
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2019. szeptember 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

139/2019. (IX.23.) sz. határozata 

 

54.000.200,-Ft összegű fejlesztési célú hitel ismételt felvétele 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

javaslatainak figyelembevételével – az 54.000.200,-Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről 

szóló ismételt előterjesztést megtárgyalta. 

 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Gst-nek való maradéktalan megfelelés 

érdekében a 2019. május 2-án megkötött hitelszerződését érvénytelenség okán fel kell 

mondania. 

 

2. A képviselő-testület a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 számú pályázathoz 

kapcsolódóan megvásárolt – a fejlesztés helyszínéül szolgáló – komlói 2413/11/A/1-7 

hrsz-ú ingatlan vételárának önerejéül szolgáló 54.000.200,-Ft összegű fejlesztési hitelt 

vesz fel. 

 

3. A hitel futamidejét 2019. november 30. – 2028. szeptember 25. időtartamban állapítja 

meg. 

 

4. Fedezetként a jelenleg fennálló - megszüntetésre kerülő - azonos célú és összegű hitel 

fedezeteit ajánlja fel. 

 

- A fizetési főszámlára óvadék, a helyi adó – gépjárműadón kívül – számlákra óvadék és 

átvezetési megbízás a fizetési főszámlára (óvadék zárolása nélkül) 

- Az önkormányzat üzleti vagyonát képező, a fejlesztés helyszínét képező Komló, 

2413/11/A/1-7 hrsz-ú, forgalomképes ingatlanra bejegyzendő első helyi jelzálogjog, 

elidegenítési és terhelési tilalom. 

 

5. A képviselő-testület fentiekkel összhangban elfogadja az OTP Bank Nyrt. 2. sz. 

melléklet szerinti indikatív ajánlatát. 

Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy a kormányzati engedély megkérése 

ügyében járjon el. 

 

6. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló érvénytelen 

szerződésünket az új jelen határozat tárgyát képező egyező 54.000.200,-Ft összegű 

ügylet aláírásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig felmondja és előtörleszti a 

költségvetés folyó forrásai terhére. 

 



7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a hitelkérelem 2019. 

október 10-ig történő benyújtására azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés 

hatálybalépési feltétele a kormányzati jóváhagyás. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a 

hitelszerződés, valamint biztosítéki szerződések aláírására. 

 

8. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt 

adóbevételei terhére a mindenkori költségvetésbe a tárgyévi tőke- és kamatfizetési 

kötelezettséget betervezi. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a mindenkori költségvetési rendelet összeállítása során a 

kapcsolódó előirányzatok beépítéséről gondoskodjon. 

 

9. A hitelhez kapcsolódó tárgyévi fizetési kötelezettségek fedezete a költségvetési 

rendelet 7. sz. melléklet vonatkozó előirányzatai terhére rendelkezésre áll. 

 

10. A képviselő-testület a Komló város 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

rendjéről szóló rendelet 2019. szeptember 19-i módosításával összhangban a 17/2019. 

(III.7.) sz. határozat 1.sz. mellékletében a „2019. évi hitel, kölcsön felvétele (tőke)” 

adatot 282.211 eFt-ra módosítja. 

 

Határidő: AKÜ kérelem benyújtására  2019. szeptember 30. 

  hitelkérelem benyújtására  2019. október 10. 

  hitelszerződés megkötésére  2019. november 30. 

  szerződés felbontásra, lezárásra 2019. november 30. 

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: 
 


