Apaj Község Önkormányzat
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv

Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én
megtartott rendkívüli üléséről

Hozott határozatok:
65/2014.(VIII.12.) sz.
66/2014.(VIII.12.) sz.

Jegyzőkönyv

Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 17oomegtartott
rendkívüli testületi üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Bán Péter
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Turán Gábor képviselő, dr. Barcsai
Antal jegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket.
Novák Pál polgármester: Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került
sor……………………..

1.Apaj Nonprofit Kft. feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatás

Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
alábbi határozatot:
65/2014. (VIII.12.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete biztosítja a fűnyíró traktor
lízing időtartama alatt az Apaj Nonprofit Kft. (székhely: 2345 Apaj, Fő tér 2.
sz.) feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatást.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
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2.Folyószámlahitel

Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
alábbi határozatot:
66/2014. (VIII.12.) Kt.számú
Határozat
1. Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő
folyószámlahitel felvételéről dönt.
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: szerződéskötéstől 2014. december 31ig 2 000 000 Ft
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az állami (általános és ágazati)
támogatást, a helyi adót, a gépjárműadót és a Start Munkaprogram keretében érkező
bértámogatást ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat.
3. 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.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a
hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek
az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

k.m.f.

Novák Pál
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

Miklósné Domin Zsuzsanna
képviselő
Jegyzőkönyvi hitelesítő
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