Jegyzőkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 20án, 7 óra 30 perctől megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
A polgármester megállapítja a határozatképességet, és javaslatot tesz az alábbi napirendi
pontok elfogadására.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el.
Napirendi pontok:
1.) Döntés folyószámlahitel felvételéről.
2.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Döntés folyószámlahitel felvételéről.
Kerekes Attila: elmondja, hogy a folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartási ideje lejárt, ezért
szükséges a hitelkeret megújítása ez év december 21. napjáig. A visszafizetésre vagy
ingatlanértékesítésből, vagy a konszolidáció keretében kerül sor. A napirend kapcsán
legfontosabba a hitelkeret meghosszabbítása. Kéri az előterjesztés elfogadását.
A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2012. (XI. 20.) K. T. határozata:
Rövid lejáratú hitel felvételéről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től
30.000.000.- Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért.
2.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási
és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3.) A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012 év
november hónap 24. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év december hónap 21.
napjáig visszafizeti.
4.) A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel:
Az Önkormányzat 10/2009. (VII. 21.) számú vagyonrendelete alapján a
törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzés. A
felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és
nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági
szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlannak az
OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő
megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
Az ingatlan adatai a következők:
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3933 Olaszliszka
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Bánom út 30.

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő
jogokat az OTP Nyrt-re engedményezi.
5.) A helyi adó és gépjárműadó bevétel jogcímen keletkező bevételét az OTP Bank
Nyrt. részére a hitel biztosítékaként felajánlja.
6.) A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása
megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak.
7.) A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 24.

2.) Napirendi pont: Egyebek.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy Sátoraljaújhely Város Főjegyzője megkereste,
jogviszony létesítése céljából, kéri a képviselőtestület hozzájárulását Sátoraljaújhely Város
Polgármesteri hivatalához 2013. január 1-ei hatályú áthelyezéséhez.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
46/2012. (XI. 20.) K. T. határozata:
A körjegyző áthelyezéséről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Sátoraljaújhely Címzetes
Főjegyzője megkeresésére, hozzájárul dr. Rózsahegyi Ferenc köztisztviselő
áthelyezéséhez Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához 2013.
január 1-ei hatállyal.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéshez szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kerekes Attila: elmondja, hogy a Startmunka programban egy személy részére egy hízót kíván
adni, mint természetbeni juttatást. A dolgozó munkavezetőként tevékenykedett, s felügyelte
a program mezőgazdasági részét. Ebben a beosztásában szakmunkás bérre nem volt
jogosult, viszont felelősségteljes beosztást látott el. A program eredménnyel zárult.

Andrássy István: elmondja hogy a program megengedi az ilyen jellegű bérkiegészítést.

A képviselőtestület vita nélkül, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
47/2012. (XI. 20.) K. T. határozata:
természetbeni juttatás jóváhagyásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Startmunka program
mezőgazdasági részét felügyelő munkavezető részére, munkája eredményességének
elismeréseként egy darab sertés hízót, mint természetbeni juttatást hagy jóvá
bérkiegészítésként.
2.) A képviselőtestület felhívja a polgármester a juttatás munkavállaló részére történő
átadásáról intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul
A jelenlévők a napirendi ponton belül elmondani mást nem kívánta, így polgármester a
rendkívüli testületi ülést 8 óra 13 perckor berekesztette.
Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester

