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Tárgy: J avaslat a kétmilliárd forint 
összegű hitelkeret biztosítása 
közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására vonatkozó 246/2011. (IV. 
21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
kiegészítésére 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. fejezet 6. 
címének 125. § (2) bekezdésének b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos eljárást indítottunk a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
számára 2 OOO OOO OOO Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása" tárgyban. 

A tárgyalásra az Önkormányzat (a továbbiakban ajánlatkérő) a költségvetési elszámolási 
számláját /folyószámláját/ vezető bankot, az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 
Önkormányzati Centrumot (l 0 54 Budapest, Báthory u. 9.) hívta meg. 

A Gazdasági Bizottság 120/2011. (III. 2.) számú határozata alapján a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat "2 OOO OOO OOO Ft összegű folyószámla hitelkeret 
biztosítása" tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásának ajánlati felhívása elfogadásra került. 

Az ajánlattevő neve, székhelye: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 
képviseletében eljáró Budapesti Régió Önkormányzati Centruma (1054 Budapest, Báthory u. 
9.) 

Az ajánlattevővel folytatott tárgyalás során az alábbi lehetőségek merültek fel: 

Ajánlattevő Szerződés hatálya az aláírástól számítottan végső árajánlat 

OTP Bank Nyrt. BUBOR fixing + 
2011.12.31. na.LpL~á.:::cig2.__ ________ +------2"--,4_0_Yo-l 

r----------------------E~g~y_é_v~ig ______________________ r---------~2~,4~%~ 
Egy évig + egy éves hosszabbítási lehetőség 2,4 % 

----------~~--------L-----------~~ 

A Képviselő-testület 246/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatában úgy 
döntött, hogy a "2 OOO OOO OOO Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítása" tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt. (l 051 
Budapest, Nádor u. 16., Cg. 01-10-041585) képviseletében eljáró Budapesti Régió 
Önkormányzati Centrumát (l 054 Bp., Báthory u. 9.) hirdeti ki, az ajánlati ár (nettó): l havi 
BUBORfixingje + 2,4%. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírásának napjától számított egy éves 
időtartamra szóló szerződés megkötésére a kiírásban megjelölt törvényes határidő szerint. 
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A fenti döntésnek rnegfelelően az eredményt 2011. április 26. napján kihirdettük, és az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést elkészítettük. 

Az OTP Bank Nyrt. jelezte, hogy a hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges a fenti 
testületi határozat kiegészítése az alábbiakkal: 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési 
bevételeit ajánlja fel. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futarnidő éveiben - a felhalrnozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat rnódosításai során figyelembe veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrnestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljáijon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodj ék, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Kérern a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatása után az alábbi 
határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 246/2011. (N. 
21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési 
bevételeit ajánlja fel. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futarnidő éveiben - a felhalrnozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat rnódosításai során figyelembe veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljáijon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodj ék, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 2. 
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