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101/2006.(VIII.08.) 
HATÁROZAT 
Tárgy: Célhitel felvétele 

Szerencs Város képviselő-testülete  az  OTP Bank Rt.-től  beruházási célra  29.047.000 Ft
éven túli lejáratú  hitel felvételével 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 2006. év szeptember
hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 2010. év május hónap 31. napjáig visszafizeti.

A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:

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

Az ingatlanok adatai a következők:

Ingatlan
megnevezése

Ingatlan címe Helyrajzi
szám

Tulajdoni
hányad

Forgalmi  érték
eFt

Szociális 
Intézet

Szerencs, 
Bekecsi u. 10.

501/60 1/1 203.981

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

2.)  A  helyi  adó  bevétel  jogcímen  keletkező  bevételét  az  OTP  Bank  Rt.  részére  a  hitel
biztosítékaként felajánlja. 

A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 1990.
évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak.



A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: 
Rónavölgyi Endréné polgármester
Dr. Bíró László címzetes főjegyző
Ballók Istvánné osztályvezető

Végrehajtási határidő: 2006. augusztus 31.

k.m.f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                    címzetes főjegyző                  polgármester

(Bíró István sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő
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