
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
22/2017.(II.14.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges beruházási jellegű 
kölcsön felvételéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 15.000.000 Ft 
összegű fejlesztési célú kölcsön felvételével, amelyet a Marx Károly út 
aszfaltburkolattal történő ellátásához használ fel. 

 
2.) A fejlesztés/beruházás forrásai: 

 saját erő:   2.500.000,- Ft 
 támogatás:      0,- Ft 
 fejlesztési célú kölcsön:       15.000.000,- Ft 

 
3.) A kölcsön végső lejárata: 2023. december 31. 

 
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a kölcsön teljes futamideje alatt a kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves 
költségvetéseibe beépíti. 

 
5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály 
nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

 
6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az OTP 

Bank Nyrt. óvadékot alapítson a 11745066-15409993 Önkormányzat fizetési 
számlájára, valamint a helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló fizetési 
számlákra. 

 
7.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad 

az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a(z) 
11745066-15409993 Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján 
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása 
alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó fogadására 
szolgáló számláiról a szükséges összeget a 11745066-15409993 Önkormányzat 
fizetési számlájára átvezesse. 

 
8.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a 
kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel Fegyvernek 
Város Önkormányzata képviseletében megkösse. 



 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
4.) Képviselőtestület tagjai 
 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
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Kivonat hiteléül: 
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