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01/103-19/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. június 20-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Vajda Balázs, Méreg János képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Varga Gyula és Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. Kérdezi, hogy 
a napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyet ért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1.  OTP kölcsönszerzıdés-módosítás 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
     polgármester 
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1. OTP kölcsönszerzıdés-módosítás 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen részletesen átbeszélték a 
napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot, így ez mindenki számára ismert. Kérdezi 
van-e kérdés, kiegészítés. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a bizottsági ülésen 
elhangzott – és elfogadott, egyes számú – határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
152/2013. (VI. 20.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel 2006. november 24. 
napján kötött – 1-2-06-3600-1135-8 számú, 60.000.000,- Ft 
összegő – kölcsönszerzıdés módosítását kezdeményezi, 
figyelemmel annak 6. pontjára akként, hogy az változatlan 
törlesztı-részletek mellett rövidebb futamidejővé váljon. A 
kölcsönszerzıdés 20. pontja szerinti jogi biztosítékot a 
Képviselı-testület továbbra is, változatlan formában fenntartja, 
továbbá kijelenti, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 10. § (3) 
bekezdése szerint az önkormányzat a törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az 
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
Határidı:  pénzintézet részére történı megküldés 

tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont nem lévén - köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
Enying, 2013. június 25. 
 
 
  Pıdör Gyula     Mihályfi Gábor 
  polgármester           aljegyzı 
 
 
  Varga Gyula      Viplak Tibor 
      hitelesítı          hitelesítı 


