Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. február 2-án megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Gombás Gábor, Váradi József, Dr.
Zsótér Gyöngyi képviselı.
Távolmaradását bejelentette: Hornyák Zsolt alpolgármester.
Távolmaradását nem jelentette be: Kohuth Ferenc képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı,
Mága László CKÖ elnök.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 5 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A napirend fontosságára való tekintettel az összehívása szóban történt.
Lovász Tibor polgármester javasolja megtárgyalni:
- hitelkeret emelése.
A napirendre vonatkozó javaslattal a képviselıtestület egyetért, és egyhangúlagos szavazással
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1./ Hitelkeret emelésének megtárgyalása (szóbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor: A soron kívüli testületi ülés összehívását az indokolta, hogy a Raiffeisen Bank
összeállította a meglévı hitelek összedolgozására vonatkozó hitelkonstrukciót, a szerzıdés
aláírására azonban csak akkor kerülhet sor, ha erre a képviselıtestület felhatalmazást ad, dönt
a hitelkeret emelésérıl.
Jelenleg van 63 millió forint összegő mőködési hitel, 12 millió munkabérhitel, valamint 17,5
millió összegő fejlesztési hitelbıl fennálló 9 millió forint.
A hitelkeretet 90 millió forintra emelik, ebbıl levonják a 9 milliót, egyéb kisebb költségeket,
így marad szabad pénzeszközként mint egy 4,5-5 millió forint. Ezzel az önkormányzat nem
fog önállóan rendelkezni, a bank dönti el, hogy milyen kis összegő tartozásokat rendez.
Bekérte az erre vonatkozó adóslistát, az önkormányzattal egyeztetve közvetlenül fogja utalni
a tartozásokat.
A hitel fedezetéül keretbiztosítéki jelzálog szerzıdés megkötését is kéri a Raiffeisen Bank, ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzat forgalomképes ingatlanait jelzáloggal terheli
meg.
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy a hitelfeltételeket fogadja el, beleértve a
jelzálogfedezetet is, és hagyja jóvá a kiadott határozati javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:

nincs,

a

képviselıtestület

2

7/2011./II.2./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az Ötv. 10. § (1) bekezdés d.)
pontjában biztosított felhatalmazás alapján dönt a Raiffeisen Bank Zrt-nél történı
90 millió forint összegő hitelkeret igénybevételérıl, melynek fedezetére keretbiztosítéki jelzálogszerzıdést köt.
Vállalja továbbá a bankhitelkeret terhére 90 millió forint összegben bankszámlahitel
szerzıdés megkötését.
Felhatalmazza Lovász Tibor polgármestert és Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzıt
A szerzıdések aláírására.
Errıl:
1./ Raiffeisen Bank Zrt.,
2./ Képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

–

Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.
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