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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. október 13-án (csütörtök) de. 7 óra 30 
perces kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (4244 Újfehértó, Szent István 
út 10. sz., fsz.: 8. sz. ) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Puskás László alpolgármester, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, 
Tóth János képviselők.  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester Úr köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor  
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. A javasolt napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 
 

Napirendi pontok 
 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú 
     Kbt.  251. § (2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű  
     közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött hitelszerződés módosításáról   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 3-207/2011. 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Szűcs Lászlóné megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 10 főre 
változott.  
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú 
     Kbt.  251. § (2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű  
     közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött hitelszerződés módosításáról   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 3-207/2011. 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
Nagy Sándor 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ennek a lényege az, hogy a korábban megkötött 
fejlesztési hitelszerződésünkben meghatározott összeget- elsősorban a két nagy beruházáshoz 
kapcsolódóan- nem tudtuk igénybe venni, mert a rendelkezési tartási idő lejárt és a bank nem 
járult hozzá a rendelkezésre tartási idő meghosszabbításához. Különböző szabályokra 
hivatkozva. Ebben futjuk gyakorlatilag július közepe óta a köreinket. Elég komoly feszültség 
van most már a két kivitelező és az önkormányzat között, mert mind a két munka elkészült. A 
kerékpárút esetében még egyetlen egy számla sem került kifizetésre, a csapadékvíz esetében 
pedig az első részszámla került kifizetésre. A Közbeszerzési Tanáccsal, közbeszerzőkkel és 
„mindenféle” emberekkel egyeztetve jutottunk arra az elhatározásra a bankkal közösen, hogy 
ez a megoldás talán felgyorsíthatná abból a szempontból, hogy akkor egy-két héten belül 
hozzá tudnánk jutni a pénzhez és ki tudnánk fizetni ezeket a fejlesztéseket. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

172/2011.(X. 13.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

 „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” 
tárgyú Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött hitelszerződés módosításáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ kijelenti, hogy a 33/2011. (II. 04.) számú határozatában az „Újfehértó Város 
Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása”  tárgyú Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli, általános, egyszerű közbeszerzési eljárást eredményessé 
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nyilvánította, és nyertes ajánlattevőnek a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t hirdette ki. 
 
2./ az „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú Kbt. 
251.§.(2) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, általános egyszerű eredményes 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Magyar Fejlesztési Bank konstrukciójában a 
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a 
fejlesztési kiadások finanszírozására a Magyar Takarékszövetkezeti Bankkal 2011. 02. 14.-én 
kötött 117 millió forint összegű fejlesztési célú hitel felvételéről szóló szerződést az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
a./ az OH76D004211002 hitel-iktatószámú kölcsönszerződés összegét 48.735.000 Ft-ról a 
kölcsönszerződés 4. pontja szerint a rendelkezésre tartás határidejéig lehívott 39.326.579 Ft-ra 
módosítja, és kezdeményezi a le nem hívott, és a fejlesztéshez szükséges hitel felvételét 
5.681.784. Ft összegben. 
 
b./ az OH76D004211003 hitel-iktatószámú kölcsönszerződés összegét 17.721.077 Ft-ról a 
kölcsönszerződés 4. pontja szerint a rendelkezésre tartás határidejéig lehívott 3.520.861 Ft-ra 
módosítja, és kezdeményezi a le nem hívott, és a fejlesztéshez szükséges hitel felvételét 
5.427.934 Ft összegben. 
 
 
c./ az OH76D004211008 hitel-iktatószámú kölcsönszerződés összegét 50.543.923 Ft-ról a 
kölcsönszerződés 4. pontja szerint a rendelkezésre tartás határidejéig lehívott 5.156.899 Ft-ra 
módosítja, és kezdeményezi a le nem hívott, és a fejlesztéshez szükséges hitel felvételét 
45.387.024 Ft összegben. 
 
Az újonnan lehívandó fejlesztési célú hitel 

� Hitel futamidő: 9,5 év 
� Tőke megfizetésének gyakorisága: negyedéves 
� Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 10 perckor bezárta. 
 
 

 
 

K. f. m. 
 
 
 
 

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


