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BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

2012. április 25.

6. számú jegyzőkönyv
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Határozatok:
25/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZAT
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 25.-i rendkívüli nyílt napirendi pontjairól
26/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZAT
Folyószámlahitel megújítása
27/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZAT
Éven belüli (jelzálog alapú) hitel megújítása
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 25. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt
üléséről

Az ülés helye:
Az ülés kezdete:

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2012. április 25. 20 óra 35 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Márkusz Tamás
Richter Csaba
Dr. Horváth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző

Galanisz László Vaszilisz

alpolgármester

Prekop László Kosztasz
Bene Krisztián

képviselő
képviselő

Papalaxisz Kosztasz polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés összehívása
szabályszerű volt, a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Boka Erika képviselőt és Dr. Horváth István képviselőt. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, és 0
tartózkodás szavazattal Boka Erika képviselőt és
Dr. Horváth István képviselőt jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztotta.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, aki a napirend
elfogadásával egyetért a napirendi pontokkal, az kézfeltartással szavazzon:
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 25.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-i soron kívüli nyílt ülésének napirendi
pontjait a következők szerint állapítja meg:
1) OTP hitelek megújítása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
1.) OTP hitelek megújítása
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Először is mindenkinek köszönöm, hogy ilyen késői órán el tudtatok jönni,
megpróbálok nagyon rövid lenni. Azért kértem, hogy üljünk össze, mert az OTP ma jelezte, hogy a lejáró
hiteleink megújításához mindenképpen szükséges, hogy még a mai napon megkapják a hitelkérelmünket. Addig
azonban, amíg erről nem döntött a testület én úgy gondolom, hogy ezt nem írhatom alá. Tudom, hogy a rendes,
soron következő ülésünk pénteken esedékes, de az már késő, mert április 30.-án lejár a hitelszerződésünk, a
pénteki ülés utáni első munkanap viszont már május hóra esik. Mindenki kapott egy példányt a határozati
javaslatokból, ha valakinek kérdése van, vagy észrevétele, akkor tegye fel.
Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem érkezik, Papalexisz Kosztasz polgármester felolvassa az 1. számú
határozati javaslatot, majd kéri a képviselőket, hogy aki azzal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZATA
Folyószámlahitel megújítása
1.

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben az OTP
kereskedelmi Bank Nyrt-nél 9 millió forint összegű éven belüli lejáratú folyószámlahitelét megújítja.
A hitel célja: az önkormányzat likviditásának megőrzése.
A hitel összege: 9.000.000.-Ft, azaz kilencmillió forint.
A hitel futamideje: 1 év

Hitelfedezet:
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét,
annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• Felajánlott ingatlan fedezetek: Beloiannisz belterület 468/1 hrsz., 473/3 hrsz., 473/4
hrsz., 473/5 hrsz., 5 hrsz. ingatlanok.
• Egyéb jogi biztosíték: A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2.

Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester felolvassa az 2. számú határozati javaslatot, majd kéri a képviselőket, hogy
aki azzal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
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Képviselő-testületének
27/2012. (IV.25.) számú
HATÁROZATA
Éven belüli (jelzálog alapú) hitel megújítása
1.

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben az OTP
kereskedelmi Bank Nyrt-nél 9,4 millió forint összegű éven belüli lejáratú jelzálogalapú hitelét
megújítja.
A hitel célja: az önkormányzat likviditásának megőrzése.
A hitel összege: 9.400.000.-Ft, azaz kilencmillió-négyszázezer forint.
A hitel futamideje: 1 év

Hitelfedezet:
Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét,
annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• Felajánlott ingatlan fedezetek: Beloiannisz belterület 225/A/2 hrsz.; 225/B/1 hrsz.;
477/15 hrsz.; 252 hrsz., 224/2/A/1 hrsz. ingatlanok.
• Egyéb jogi biztosíték: A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2.

Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

3.

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy május hónaptól kezdve havonta 150 e Ft törlesztő
részlet megfizetésével csökkenti a hitel tőkeállományát, illetve a 2012. évi költségvetési rendelet 6/a.
mellékletében meghatározott ütemben értékesített ingatlanok vételárából elsősorban a jelen hitel
tőkeállományának összegét csökkenti.
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm, van-e esetleg valakinek kérdése, hozzászólása az eddigiekhez,
esetleg valakinek valamilyen indítványa az üléssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor az ülést
berekesztem.
Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 20 óra 50 perckor
berekesztette.
k.m.f.
Papalexisz Kosztasz
Polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Boka Erika
jkv. hitelesítő

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő
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