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        A döntés meghozatala minősített 
        többséget igényel! 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, 72/2011. (III.24.) számú határozat 
kiegészítésére. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 9-i rendkívüli ülésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Sándor Károly aljegyző 
            Horváth Klára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Amikor a képviselő-testület döntött a folyószámla hitel közbeszerzés útján 490 millió forintra 
emeléséről, minden szükséges döntést és felhatalmazást megadott a polgármesternek és a 
címzetes főjegyzőnek a szerződés aláírására. 
A 72/2011. (III.24.) számú határozatot megküldtük az OTP Bank Nyrt-nek, kérve a 
közbeszerzési ajánlati felhívás és a beadott ajánlatnak megfelelően, hogy a hitel szerződés 
lejárati határidejét változatlan feltételekkel egy évvel hosszabbítsák meg. 
Az OTP Bank Nyrt. a beadott ajánlatában jelezte, hogy a hitel szerződés meghosszabbítására 
ismételt hitel bírálat alapján kerülhet sor. Ez megtörtént, a hitel egy évvel való 
meghosszabbítását engedélyezték az alábbi feltételekkel. 
Az OTP Bank Nyrt. a határozati javaslatban jelzett kiegészítésen kívül, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a polgármester és a címzetes főjegyző ismételten felhatalmazást kapjon a hitel szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (III. 24.) számú határozata 
kiegészül az alábbiakkal: 

- A folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról hozott 72/201. (III. 24.) számú 
képviselő-testületi határozat kiegészíti azzal, hogy Pásztó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazza Sisák Imre polgármestert és Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyzőt a kölcsönszerződés-módosítás aláírására a szerződés módosítás 
dátumával. 

- Egyéb szerződésbe tartozó feltételek: 
o Pásztó Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bankszámlaszerződés 

vonatkozó pontja értelmében a bankváltás feltétele a szerződő felek egymással 
szemben fennálló tartozásainak rendezése, követeléseinek elszámolása. 
Ameddig az Adósnak az OTP Bank Nyrt-vel szemben tartozása áll fenn, a 
bankszámlaszerződés csak az OTP Bank Nyrt előzetes írásbeli hozzájárulása 
mellett szüntethető meg. 

o Jelen folyószámla hitelkeret az 1210410001121/1 számú 
szerződésmódosítással módosított 1210410001121 szerződésszámú 
folyószámla hitelkeret megújítása újabb egy évre (lejárat módosítás) 2012. 05. 
29-ig. 

 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti változást tudomásul veszi. 
 
Pásztó, 2011. június 6. 
 
 
 
          Sisák Imre 
         Polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


