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DEMECSER VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com 

web: www.demecser.hu  

 

Kivonat 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2-án 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

 

DEMECSER VÁROS   

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2015.(VI.2.) 

HATÁROZATA 

 

Demecser Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-től éven túli hitel igénybevételéről 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az OTP Bank 

Nyrt-től éven túli hitelfelvételéről dönt az alábbiak szerint: 

 

a) Hitel célja: 13 hektár közművesített terület a rajta lévő ingatlanokkal 

megvásárlásra ipari terület kialakítása és értékesítése, valamint bérbeadás céljából. 

 

b) Az igényelt hitel összege: 30 000 000 forint azaz harmincmillió forint 

 

c) A hitel igénybevételének időpontja, ütemezése (rendelkezésre tartás ideje): 

rendelkezésre tartás ideje: 2015.06.15. 

ütemezés: egy összegben 

 

d) A hitel törlesztésének ütemezése: 

2016. 03.31. 3 750 000 ft, 

2016.09.30. 3 750 000 ft, 

2017. 03.31. 3 750 000 ft, 

2017.09.30. 3 750 000 ft, 

2018. 03.31. 3 750 000 ft,  

2018.09.30. 3 750 000 ft, 

2019. 03.31. 3 750 000 ft,  

2019.05.30. 3 750 000 ft 
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e) Hitel visszafizetési határideje: 2019.05.30. 

 

f) A hitel fedezetéül az alábbi biztosítékok szolgálnak 60 millió forint értékben: 

külterület 0159/6 hrsz 3633 m2 kivett gazdasági épület, udvar 

külterület 0159/8 hrsz 2817 m2 kivett gazdasági épület, udvar  

külterület 0159/9 hrsz 7778m2 kivett ipartelep 

külterület 0159/10 hrsz 90045 m2 kivett ipartelep 

külterület 0159/11 hrsz 25889 m2 kivett ipartelep 

 

2. Hozzájárul és visszavonhatatlanul megbízást ad az OTP Bank Nyrt részére, hogy a 

Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján 

esedékességé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 

szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen szerződés fennállása alatt és 

a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 

alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó /40%-ig/ fogadására szolgáló 

számláiról a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse. 

 

3. Kijelenti, hogy a hitel felvételéből eredő adósságszolgálat a már meglévő      

kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a törvényes korlátot a hitel futamideje alatt. 

 

4. Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésébe a hitel 

törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározott szerződés aláírására 

és az abban foglalt feltételek elfogadására a 2011. évi CXCIV.tv. szerinti kormányzati 

engedély megérkezését követően. 

 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

K.m.f. 

Váradi László sk            Dr. Mátyás B. Szabolcs sk 

Polgármester              Jegyző 

 

 

 


