JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. július 27-i r e n d k í v ü l i
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:

Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
dr. Papp Botond
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyző

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Márkus László és Vidáné Wéber Adrienn képviselőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek a körjegyzőt
javasolja.
A képviselő-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra.
A képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta és az alábbi napirendi pontot
fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése projekt saját erő részének biztosítása
érdekében hitel felvételére
Előadó: Baski Gábor polgármester
1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése projekt saját erő részének biztosítása
érdekében hitel felvételére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor az írásos előterjesztést kiegészítve emlékeztette a testületet arra, hogy a számla
vezető OTP Bank Nyrt képviselői jelezték, hogy az önkormányzati státusz bizonytalansága, a
szabályozás eldöntetlensége miatt átmenetileg leálltak az önkormányzatok hitelezésével. Mi
gondban vagyunk, hiszen az útépítés befejeződött, az OTP ígéretet tett annak idején a hitel
biztosítására, a testület döntött is az OTP-től történő hitel felvételéről, előmunkálatok is
történtek, de sajnos a politika beleszólt ebbe is.
Kénytelenek vagyunk máshonnan hitelt felvenni, szerencsére a Takarékszövetkezet az OTPhez hasonló feltételekkel még biztosítaná a hitelt.
További beszélgetés után a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:

98/2011 (VII.27.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12.000.000,- Ft, azaz Tízenkettő-millió forint összegű fejlesztési
hitel FÓKUSZ Takarékszövetkezettől történő felvételét határozza el.
A hitel futamidejét 10 évben határozza meg.
Tőke törlesztés 2013-tól, kamat törlesztés 2012-től.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját
bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő Makád belterület 756/11 – 26 helyrajzi számú
forgalomképes, beépítetlen lakóingatlanaival a hitel és járulékai
erejéig a FÓKUSZ Takarékszövetkezet számára jelen ügylethez
fedezetet nyújtson.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok
forgalomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik.
4. 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.
5. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a könyvvizsgálónak a
hitelfelvételre vonatkozó szakmai véleményét megismerte, és erről a
FÓKUSZ Takarékszövetkezetet tájékoztatja, illetve nyilatkozik,
hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt
hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az
1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás
alá.
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a
zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a
Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2011. július 31.
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Baski Gábor
polgármester
Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

