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1. A Polgármester tájékoztatása alapján a Képviselő-testület a folyószámlahitel kérelmet
megtárgyalta és jóváhagyja. 

2. Szerencs város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 180.000.000 Ft likvid hitel fel-
vételével egyetért.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év 03. hó-
nap 30. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év 12. hónap 31. napjáig visszafizeti.

A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel:

1.)  Az  Önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  8/1999.
(IV.28.) vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatla-
nokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más
jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a ha-
tósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület
hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mérté-
kéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.

Az ingatlanok adatai a következők:

Ingatlan  megne-
vezése

Ingatlan címe Helyrajzi
szám

Tulajdoni  há-
nyad

Forgalmi  érték
eFt

Gazdasági  terü-
let

Szerencs  belte-
rület

2902/5 1/1 91.144

Gazdasági  terü-
let

Szerencs  belte-
rület

2902/8 1/1 174.784

Gazdasági  terü-
let

Szerencs  belte-
rület

2902/11 1/1 128.464

Gazdasági  terü-
let

Szerencs  belte-
rület

2902/12 1/1 195.584



Az Önkormányzat  a felajánlott  ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból  eredő jogokat  az
OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

2.) A saját bevétel jogcímen keletkező bevételét az OTP Bank Nyrt. részére a hitel bizto-
sítékaként felajánlja. 

A testület nyilatkozik arról, hogy jelen hitelfelvételhez a Magyarország gazdasági stabilitá-
sáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási Törvény) alapján nem szüksé-
ges a Kormány Stabilitási tv. szerinti előzetes hozzájárulása.

A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
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