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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. március 21.
napján 18.00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester
Csiszár Éva képviselő
Krápicz Lászlóné képviselő
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző,
Tanácskozási joggal meghívott:
Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester
Az ülésen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van.
Ismertette az ülés telefonos összehívásának okát: folyószámla-hitelkeret szerződés lejárta.
Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú
szavazattal elfogadott:
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármestert választotta meg
a képviselő-testület.
A határozathozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a testület úgy döntött, hogy a hónap végéig tartó
futamidővel köt folyószámla-hitelkeret szerződést.
Újabb szerződéskötés indokolt.
Simon Margit körjegyző ismertette a hitelkondíciókat, illetve az OTP tájékoztatását miszerint
december 21-ig terjedő időszakra köthető szerződés a jogszabályi változások miatt.
Csiszár Éva képviselő a 2011. évi végi záró hitelállományról érdeklődött.
Simon Margit körjegyző: 7,7 mFt volt.
Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy a jelenlegi 14 mFt-os keretet 8 millióra csökkentsék.
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a hitelkeret ügyében
és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2012.(III.21.) határozata
8.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéről
Alsónemesapáti Község Önkormányzati
folyószámlahitel felvételéről döntött.

Képviselő-testülete

8.000.000,-

Ft

összegű

A hitel futamidejét 2012. március 30 -tól 2012. december 21-ig határozza meg:
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja
fel, további fedezetként a helyi adók engedményezését.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a kért hitelt
és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a körjegyzőnek, hogy
a határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az
Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző
Határidő: azonnali
Csiszár Éva képviselő: A bankszámlánkon szereplő pozitív egyenlegből 1,5 mFt-ot kössünk le,
kamatoztassuk.
A képviselők a javaslattal egyetértettek és a testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot
hozta:
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
18/2012.(III.21.) határozata
átmenetileg szabad pénzeszköz lekötésről, befektetéséről
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy átmeneti jelleggel
1.500.000,- Ft összegű szabad pénzeszközét számlavezető pénzintézeténél befekteti. A lekötés
időtartama addig tart, amíg a napi gazdálkodás során folyószámla-hitelkeretet nem kell igénybe
venni.
A képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a banki szerződés
megkötésére és szükség szerinti felmondására.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző
Határidő: folyamatos

A döntéshozatal után a körjegyző tájékoztatást adott a 4/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti pályázati
lehetőségről.
A képviselők felkérték a polgármestert, hogy az óvodai épületrész felújításához készítessen
költségvetést, ennek ismeretében hoz döntést a Képviselő-testület a benyújtandó pályázat
tartalmáról

Több észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta.

K. m. f.
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