Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. augusztus 14-én, 15.00 órakor
megtartott redkívüli ülésének
jegyzőkönyve

119/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
120/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
121/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
5.639.076.- Ft támogatást megelőlegező hitel
felvétele

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 14-én,
15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna,
Béres Mária és
Bugyi Sándor képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó és Hegedűs György
képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
119/2012.(VIII.14.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Támogatást megelőlegező hitel felvétele.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
120/2012.(VIII.14) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Támogatást megelőlegező hitel felvétele.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, 5.639.076.- Ft összegű támogatást megelőlegező hitel felvétele szükséges a Tornacsarnok részleges felújítása pályázatunk kapcsán, mivel utófinanszírozású a pályázat. A hitel futamideje 2012.
augusztus 15-től a támogatás megérkezéséig, de legkésőbb 2013. augusztus
14-ig szól. A hitel felvételről névszerinti szavazás szükséges, amennyiben
nincs hozzászólás, kéri a döntést az ügyben.
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A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
121/2012.(VIII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzat képviselő-testülete 5.639.076 Ft összegű támogatást megelőlegező
hitel felvételéről döntött. A hitel célja az „Tápióság Község tornacsarnok részleges felújítása”
elnevezésű 8319499579 azonosító számú projekthez kapcsolódó támogatás megelőlegezése.
A hitel futamidejét 2012. augusztus 15-től
augusztus 14-ig határozza meg.

a támogatás megérkezéséig, de legkésőbb 2013.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen
belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat, valamint a 1430591290 számú,
5.639.076 Ft összegű támogatás engedményezését ajánlja fel.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. részére –
engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. Tudomásul veszi továbbá, hogy
a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés 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 vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt
jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást biztosít.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a „Magyarország gazdasági
stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, valamint az
engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a rendkívüli
ülést 15.30 órakor bezárta.
Kmf.
Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
Hegedűs György
jegyzőkönyv-hitelesítők
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