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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. december 06-án de. 8 órai kezdettel a 
Polgármesterei  Hivatal  Tanácskozótermében  (4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.sz.) 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Leveleki  József,  Puskás  László,  Suhaj  István,  Szilágyi  Péter,  Szűcs  Lászlóné,  Tamás 
Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Mocsár Csaba, Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

A Polgármesteri Hivatal részéről hangfelvétel alapján a  jegyzőkönyvet készítette: Pincés 
Mihályné

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből  11 fő jelen van,  így a képviselő-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.  

A mai rendkívüli ülés meghívóját írásban a hozzákapcsolódó napirenddel együtt megkapták. 
Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 

Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg:

N A P I R E N D 

1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata részére hitel biztosítása” tárgyú Kbt. 252.§ 
     (1) bek.  c) pontja szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
     megindításáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 34-247/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

1. napirendi pont megtárgyalsáa
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1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata részére hitel biztosítása” tárgyú Kbt. 252.§ 
     (1) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
     megindításáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 34-247/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A korábbi döntések folyamán ott tartunk jelen pillanatban, hogy a fejlesztési hitelt illetően 
egyértelmű  volt,  hogy  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni  a  testületnek.  Közben  a 
Takarékbank  jelezte,  hogy  szerinte  a  likvidhitel  esetében  is  ugyanezt  a  módszert  le  kell 
folytatni. A közbeszerzési törvény idevonatkozó rendelkezéseit,  egyeztetve a közbeszerzési 
tanáccsal  egy meghívásos  tárgyalásos  eljárásban szeretnénk ezt  lefojtatni.  Azért  rendkívül 
fontos, hogy le lehet rövidíteni a határidőket, hiszen, ha rendes eljárásban csináljuk, akkor 
ebben az évben esélyünk sem lett volna rá, hogy le lehessen zárni. A Közbeszerzési Tanács 
felé  bejelentési  kötelezettségünk  van,  e  mellett  magáról  a  döntésről  is  bejelentési 
kötelezettségünk van. Részletes indoklást kér a Tanács, hogy mi indokolja a normál menettől 
való eljárást.  Ha leírjuk neki,  hogy milyen helyzetben vagyunk,  akkor nem hiszem, hogy 
különösebb probléma lenne.  Két  dologról  még tájékoztatom Önöket,  hogy sajnos az OTP 
„bekeményített” az irányunkba, egy korábban megkötött részletfizetéses konstrukció esetében 
kértem, hogy legyen tekintettel arra, hogy a likvidhiteles tárgyalások lezajlódjanak. Ma reggel 
egy faxon kapott tájékoztatásban az áll, hogy nem áll módjában további halasztást adni. Nagy 
valószínűséggel, ha lesz a számlánkon pénz, akkor le fogja inkasszálni. Arról is tájékoztatok 
mindenkit,  hogy  a  Takarékbankkal  folytatott  tárgyalások  kapcsán  egy  kis  feszültség 
keletkezett, hiszen azt kérte, hogy az összes lejárt számlát másolatban a szerződésekkel együtt 
küldjük  el  a  pénzintézet  számára.  Mi  azt  mondtuk  jegyző  Úrral,  hogy  ez  adatvédelmi 
aggályokat vet fel, hiszen harmadikfél számára olyan adatokat szolgáltatunk, ami nem biztos, 
hogy az adatvédelmi ombutsmannál megállná a helyét. Abban maradtunk a régióvezetővel, 
hogy  reményeink  szerint  pénteken  született  egy  előzetes  döntés  a  továbbiakat  illetően  a 
Takarékbanknál.  Ha  szükségét  látják,  akkor  le  fogják  írni,  hogy  milyen  célra  és  milyen 
felhasználásra  kérik  ezeket  a  számlamásolatokat,  szerződésmásolatokat.  Az a  problémánk, 
hogy a szerződések jelentős részében benne van, hogy üzleti titkot tartalmaz és harmadikfél 
számára nem adható tovább. A bankkal ezzel szemben vitában állunk, mert szerintük a bank 
az „mindenható”! Ha a bank leírja,  hogy milyen formában, milyen célra- hisz valamilyen 
formában  nekünk  is  védeni  kell  magunkat.  Az  előterjesztésről  részleteiben  nem  kívánok 
szólni.  A korábbi  két  döntésünknek  a  következő  fordulós  menete  lenne.  Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

194/2010. (XII. 06.) számú

határozata

 „Újfehértó Város Önkormányzata részére hitel biztosítása” 
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tárgyú Kbt. 252.§ (1) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli, 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az  „Újfehértó  Város  Önkormányzata  részére  hitel  biztosítása”  tárgyú  Kbt.  252.§ 
(1) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
megindításáról dönt.

2./ Jelen  közbeszerzés  keretében  lefolytatandó  tárgyalás  során  a  Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt-től, 140 millió forint összegű működési célú hitel és a 
Magyar  Fejlesztési  Bank  konstrukciójában  a  „Sikeres  Magyarországért” 
Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram keretében fejlesztési  kiadások 
finanszírozására  117  millió  forint  összegű  fejlesztési  célú  hitel  felvételét 
kezdeményezi az alábbi feltételekkel:

Működési célú hitel:
 Hitel futamidő: 1 év
 Tőke egyösszegű megfizetésének határideje: 2011. december 31.
 Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

Fejlesztési célú hitel
 Hitel futamidő: 10 év
 Tőke megfizetésének gyakorisága: negyedéves
 Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

3./ Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására, és a szerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester     j e g y z ő
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