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Határozat

A COVID-19 vírus által tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése. illetve
következményeinek elhárítása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(111.22.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáró] szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46.* (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján:

]./ Kunszá]]ás Község Önkormányzat Polgármestere 30 mil]ió Ft összegű szabadon
felhasználható folyószámlahitel igénybevételéről dönt az alábbiak szerint:

- Kunszállás Község Önkormányzat Polgármestere vállalja, hogy a hitelt és járulékait a
futamidő alatti költségveiésébe betervezi.
- Kunszállás Község Onkormányzat Polgármestere a hitel ésjárulékai fedezetéül az OTP
Bank Nyrt.-nek a hitel biztosítékául felajánlja a helyi adókból származó bevételeit, mely
bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételéből eredő tartozás tőrlesztésére
fordíthatja.
- Kunszállás Község Polgármestere a hitel ésjárulékai biztosítékául felajánlja a
Kunszállás belterület 438/2 hrsz-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és a 1996.
évi Xxv. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanL Az ingatlanra
jelzálogszerződés kerül megkötésre. Kunszállás Község Önkormányzat Polgármestere
vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingat]ant nem minősíti korlátozottan forgalomképessé
vagy forgalomképtelenné.
- Kunszá]lás Község Onkormányzat Polgármestere felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t,
illetve hozzájárul ahhoz. hogy amennyiben a Hitel futamideje aiatt az Önkormányzat Fizetési
Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem
áll rendelkezésre a szükséges fedezet, Úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat a
helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára
haladéktalanul átvezesse.
- Kunszállás Község Onkormányzat Polgármestere az OTP Bank Nyrt. részére a más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Al]amkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít az OTP Bank Nyrt. követelései teljesítése érdekében.
- Kunszállás Község Polgármestere Kunszállás Község Önkormányzat képviseletében a
hitel]el kapcsolatos szerződéseket és egyéb dokumentumokat aláírja.
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2.! Felkéri a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőit, hogy a szükséges
adattartalommai készhsék elő a dokumentum csomagot.
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