TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. MÁJUS 22. NAPJÁN
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Ikt.sz.: 622‐12/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. május 22‐én de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1./

1.

Folyószámlahitel, valamint támogatásmegelőlegező
határozathozatal
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

hitel

felvételéhez

Napirendi pont
Folyószámlahitel,
valamint
támogatásmegelőlegező
határozathozatal
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

hitel

felvételéhez

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
A Tisztelt Képviselő‐testület már döntött arról, hogy folyószámlahitelt és támogatást
megelőlegező hitelt kíván igénybe venni az OTP Bank Nyrt‐től. A kérelmünket be is
nyújtottuk. Az OTP Bank Nyrt. ajánlatát a múlt héten pénteken megkaptuk, amiben
21,5 millió Ft folyószámlahitel szerződéskötésre tett ajánlatot, valamint 15 millió Ft
támogatásmegelőlegező hitelre, amely a sportpályán az öltöző építéséhez szükséges.
Az ajánlatban a szerződéskötés feltételéül egy újabb határozatot kér, amelyben az ő
általa kért dolgok szerepeltek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Jelzálogot kértek?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Annyit kértek még, hogy „A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a
pénzügyi ellenjegyzőt az OTP Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt‐
vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 21.500.000 forint keretösszegre 2013. december 20‐
i lejárattal.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének
megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a
2013. évi költségvetésébe.
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A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje
alatt.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP
Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – folyószámlahitel felvételét – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

75/2013.(V. 22.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az OTP
Bank Nyrt‐vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 21.500.000 forint keretösszegre
2013. december 20‐i lejárattal.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2013. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
az OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

3/5

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. MÁJUS 22. NAPJÁN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a „Tiszacsege
sportpálya öltözőépülete” projekthez az OTP Bank Nyrt‐vel támogatásmegelőlegező hitelt
kíván kötni 15.000.000 forint keretösszegre 2013. december 31‐ lejárattal.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének
megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a
2013. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1526688835 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje
alatt.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP
Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – támogatásmegelőlegező hitel
felvételét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

76/2013.(V. 22.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
„Tiszacsege sportpálya öltözőépülete” projekthez az OTP Bank Nyrt‐vel
támogatásmegelőlegező hitelt kíván kötni 15.000.000 forint keretösszegre 2013.
december 31‐ lejárattal.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2013. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1526688835 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
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A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Bagdi Sándor
jegyzőkönyvhitelesítő
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