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Jegyzõkönyv
 
Készült: 2012. június 26. napján 1815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, dr. Kutas Gyula, Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Oberle János, Preszl 
Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János

 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ, Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                            Elõadó:
 

1.)
               
 

Folyószámla-hitel szerzõdés módosítása a folyószámla-
hitelkeret rendelkezésre tartási idejének megváltoztatása 
miatt (Et.: 122/2012., 122-2/2012.)
 

Gromon István 
polgármester

 

 
 

1. napirendi pont
Folyószámla-hitel szerzõdés módosítása a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási idejének 

megváltoztatása miatt (Et.: 122/2012., 122-2/2012.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Képviselõ-
testület legutóbbi ülésén határozathozatal nélkül zárták le az elõterjesztés tárgyalását, mivel további 
egyeztetések voltak szükségesek a folyószámla-hitelkeretet biztosító bankkal azzal kapcsolatban, hogy kell-e 
a folyószámlahitel szerzõdést módosítani, és amennyiben kell, annak a módosításnak mi legyen a tartalma. 
Azóta sok egyeztetés zajlott le a bank és az Önkormányzat közt, melyen jogászok is részt vettek és az 
Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója, aki ezt a közbeszerzést bonyolította, és akivel keretszerzõdés van 
ilyen jellegû közbeszerzési problémák elemzésére. Az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadójának az volt 
az álláspontja, hogy egyáltalán nincs szükség a szerzõdés módosítására, mert a stabilizációs törvény csak a 
2012. január 1-je után hatályba lépett jogszabályokra vonatkozik és a szerzõdés ez elõtt az idõpont elõtt 
köttetett. Ez sokáig egy tartható álláspontnak tûnt, végül azonban kiderült, hogy mégis vannak olyan okok, 
amik az Önkormányzat szempontjából is szükségessé teszik a szerzõdés módosítását. Mindenekelõtt az, 
hogy a jelenlegi folyószámlahitel szerzõdés 2012. június 30-án lejár és ha nem lenne meghosszabbítva 
legalább év végéig, akkor az év hátralévõ részében a bank nem biztosítaná a folyószámla-hitelkeretet, és 
mivel az Önkormányzatnak tartalékai nincsenek, ez azt jelenti, hogy június 30-a után az Önkormányzat 
fizetésképtelenné vált volna. Tehát az Önkormányzatnak is érdeke a módosítás, de olyan módon, hogy az 
eredeti szerzõdés kereteit ne haladja meg. A mai ülésre kiosztott dokumentumok véleménye szerint ezeknek 
a követelményeknek megfelelnek. Minden feltétel változatlan a szerzõdésben és a stabilitási törvénnyel 



kapcsolatos módosítások is beírásra kerültek. A régi szerzõdés nagyon sok helyen hivatkozott az 
önkormányzati törvényre és ezek a hivatkozások döntõen a stabilitási törvényre kerültek át. Kiosztottak egy 
egységes szerkezetbe foglalt folyószámlahitel szerzõdés tervezetet, egy értelmezõ jegyzõkönyvet, ami a 
meglévõ szerzõdés legvitatottabb bekezdését értelmezi, és kiosztásra került egy új határozati javaslat is.
A határozati javaslat elsõ bekezdésében rögzítve van, hogy minden feltétel változatlan (a folyószámla-
hitelkeret összege, a kamat mértéke stb.). Változik a rendelkezésre tartás idõtartama december 31-re, ezt 
követõen, amennyiben nem mondja fel egyik fél sem a szerzõdést, a rendelkezésre tartás egy évvel 
automatikusan meghosszabbodik, egészen addig, ameddig valamelyik fél fel nem mondja a szerzõdést, 60 
nappal az éppen aktuális lejárati határidõ elõtt. A 2011-es közbeszerzés során elfogadott hitelkondíciók 
változatlanul érvényesek. A szerzõdés megkötésekor a hatályos közbeszerzési törvény és a stabilitásáról 
szóló törvény összhangban kell, hogy legyen, a módosításokat is beleértve. A következõ bekezdés utal a 
kiosztott értelmezõ jegyzõkönyvre, a harmadik bekezdésben kimondják, hogy a Képviselõ-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetésébe mindig betervezi a folyószámla-hitelt és a kamathoz 
szükséges elõirányzatot biztosítja. A költségvetési elõirányzat módosításkor is mindig figyelembe veszi ezt a 
szerzõdést. Az aláírásra holnap reggel kerülne sor. A döntés azért ennyire sürgõs, mert a banknak 
technikailag meg kell oldania, hogy jövõ héttõl a hitelt továbbra is rendelkezésre tudják tartani (június 30-án 
lejár a jelenlegi szerzõdés).     
Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta. dr. Lovász Ernõ a Bizottság ülésén említette, hogy jelentõsége lehet egy tavalyi jegyzõkönyvnek, 
ami a közbeszerzési tárgyalásról készült. „A folyószámla-hitel szerzõdés IV./1 pont 2. bekezdésében az 
utolsó mondata szerint „Amennyiben a bank a jelen szerzõdés hatályának meghosszabbításához a 
hozzájárulását nem adja”. Azon a tárgyaláson a kérdés így szólt: milyen feltételek bekövetkezése esetén 
tagadja meg a bank a hozzájárulást? A bank válasza szerint „a hitelkeret rendelkezésre tartásáról évente az 
Önkormányzat költségvetésének vizsgálatát követõen kerül sor. A hitel futamideje egy év. Amennyiben a 
lejáratot megelõzõ 60 napban egyik fél sem mondja fel a hitelszerzõdést, úgy az automatikusan újabb egy 
évvel meghosszabbodik”. Bár ez a megfogalmazás sejteti, hogy úgy kell érteni, hogy ha a rendelkezésre 
tartásról egyik fél sem nyilatkozik negatívan, abban az esetben automatikus. De mivel ilyen egyértelmûen 
nincs kimondva, ezért kellett a kiosztott értelmezõ jegyzõkönyvet megírni, hogy a jövõben senki ne 
értelmezze másként. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 112/2012. (VI. 26.) Kt. sz. határozata a 
folyószámla-hitelszerzõdés módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi Volksbank Zrt-
vel FH-1961/2011. ügyiratszámon megkötött folyószámla-hitelszerzõdést változatlanul 300.000.000 Ft 
hitelkeret összegben, 2012. július 1 - 2012. december 31-ig tartó idõtartamra, a 2011. évi közbeszerzésben 
elfogadott hitelkondíciókkal, a szerzõdés megkötésekor hatályos közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 303. §-ával és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénnyel 
összhangban módosítja.
A Képviselõ-testület elfogadja – jelen határozat mellékleteként – a 2011. június hó 14. napján kelt 
folyószámla-hitelszerzõdés IV. 1. pontja „… úgy jelen hitelszerzõdés futamideje évente automatikusan 
további 1 (egy) évvel meghosszabbításra kerül mindaddig, amíg a szerzõdõ felek valamelyike fel nem 
mondja a szerzõdést, valamint feltéve, hogy a Bank a Hitelkeret rendelkezésre tartásának 
meghosszabbításához hozzájárul…” szövegrészének pontosítására a szerzõdést értelmezõ közös 
nyilatkozatot.
 
A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen – a költségvetési 
rendeleteiben változatlanul betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat-módosításai során 
figyelembe veszi.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított folyószámla-hitelszerzõdést az 
Önkormányzat képviseletében megkösse a jelenlegi feltételekkel, az elõterjesztéshez mellékelt szerzõdés-



tervezet szellemében, úgy hogy a rendelkezésre tartás naptári évre módosuljon. A Képviselõ-testület felkéri 
a polgármestert, hogy a jövõben változatlanul az önkormányzati költségvetési rendeletekben meghatározott 
keretre, viszont naptári évre szóló rendelkezésre tartási idõre kösse meg az éves folyószámla-hitelszerzõdést.
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és megköszönte a jelenlévõk munkáját 
és bezárta az ülést 1846-kor.
 
 

 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné
                         polgármester                                                         aljegyzõ, mb. jegyzõ


