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KIVONAT 

A képviselő-testület 2019. január 10-i nyílt üléséről  

 
 
 
1/2019. (I. 10.) Kt. határozat 
1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
az 1-2-17-4700-0374-4 számú, rövid lejáratú kölcsön igénybevételére vonatkozó 
kölcsönszerződés szerinti lejárati határidőre fizetési kötelezettségét nem tudta teljesíteni, 
mivel a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó „Többfunkciós közösségi tér 
fejlesztése Kondorfán" című és 1777418627 azonosító számú projektben (támogatói okirat 
száma: 1861859190; a továbbiakban: pályázati projekt) benyújtott záró kifizetési kérelmét a 
kifizető ügynökség nem bírálta el, a pályázati támogatás folyósítására nem került sor. 
 
2. A Képviselő-testület a kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel megbízza Takács Róbert 
polgármestert és dr. Markó László jegyzőt, hogy a pályázati projekt vissza nem térítendő 
pályázati támogatásának kifizetéséig a lejárt kölcsöntartozás teljesítése céljára éven belüli 
lejáratú hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió 
Szombathelyi Igazgatóságától. 
 
A hitel összege: 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint.  
A hitel lejárata: támogatás kifizetése, de legkésőbb 2019. december 31.           
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel 
futamideje alatt költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja, és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi 
intézménynél vezetett – fizetési - és alszámlájára - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - 
beszedési megbízást biztosít. 
 
A hitel biztosítéka: 
 az Önkormányzat részére megítélt MÁK 1861859190 azonosítási számon nyilvántartott 

29.498.124,- Ft támogatás összege.  
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 

jóváhagyja. 
 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét 

(helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív 
hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.  

 valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése  
 ingatlanfedezet 
 bank által előírt egyéb jogi biztosíték 
 felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.  

 
A Képviselő-testülete a hitel és járulékai összegének fedezeteként hozzájárul az alábbi – 
jelzáloggal nem terhelt, törzsvagyonba nem tartozó – forgalomképes ingatlan jelzáloggal való 
megterheléséhez. A jelzálog jogosultja az OTP Bank Nyrt.  
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Ingatlan megnevezése Ingatlan helyrajzi száma 
Kivett tároló, udvar Kondorfa 2014/2. hrsz belterület 
Kivett beépítetlen terület Kondorfa 194. hrsz belterület 
Szántó Kondorfa 1635. hrsz belterület 
Kivett beépítetlen terület Kondorfa 1225. hrsz belterület 
Kivett beépítetlen terület Kondorfa 552. hrsz belterület 
Kivett beépítetlen terület Kondorfa 1343. hrsz belterület 
Kivett beépítetlen terület Kondorfa 1743. hrsz belterület 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi 
CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel 
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki 
szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács Róbert polgármester, dr. Markó László jegyző 
 
 
 
Csörötnek, 2019. január 31. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 
 


