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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/21/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter és Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Ronyez Róbert jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Kriván Ildikó mb. gazdasági osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:
NAPIREND:
1./ 32.782.298 Ft folyószámlahitel, valamint 20.000.000 Ft
hitelszerződéseinek
módosítása
a
lejárati
idő
tekintetében,
adósságkonszolidációval összefüggő egyéb döntések
2./ A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek

munkabérhitel
valamint
az

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ 32.782.298 Ft folyószámlahitel, valamint 20.000.000 Ft
hitelszerződéseinek
módosítása
a
lejárati
idő
tekintetében,
adósságkonszolidációval összefüggő egyéb döntések
2./ A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Zárt ülésen:

munkabérhitel
valamint
az
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1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ 32.782.298 Ft folyószámlahitel, valamint 20.000.000 Ft
hitelszerződéseinek
módosítása
a
lejárati
idő
tekintetében,
adósságkonszolidációval összefüggő egyéb döntések
2./ A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek

munkabérhitel
valamint
az

NAPIREND:
1./ 32.782.298 Ft folyószámlahitel, valamint 20.000.000 Ft
hitelszerződéseinek
módosítása
a
lejárati
idő
tekintetében,
adósságkonszolidációval összefüggő egyéb döntések
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)

munkabérhitel
valamint
az

Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez öt határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 353/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 150 millió Ft folyószámlahitel visszafizetési határidejének 2013.VI.30.-ra
történő módosításáról szóló 821/2012.(XII.17.) K.T. határozat visszavonása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 17. napján
megtartott ülésén jóváhagyott, a 150 millió Ft folyószámlahitel visszafizetési határidejének
2013. VI. 30.-ra történő módosításáról szóló 821/2012.(XII.17.) K.T. határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 354/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 20 millió Ft munkabérhitel visszafizetési határidejének 2013.VI.30.-ra történő
módosításáról szóló 822/2012.(XII.17.) K.T. határozat visszavonása

3

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 17. napján
megtartott ülésén jóváhagyott 20 millió Ft munkabérhitel visszafizetési határidejének 2013.
VI.30.-ra történő módosításáról szóló 822/2012.(XII.17.) K.T. határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 355/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Folyószámlahitel igénybevételéről
456/2012.(VI.12) K.T. határozat módosítása

és

visszafizetési

határidejéről

szóló

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 456/2012.(VI.12) K.T. határozatával
döntött az OTP Bank Nyrt.-től 150.000.000 Ft folyószámlahitel felvételéről 2012.december
21-i visszafizetési kötelezettséggel. A folyószámla hitelből a központi adósságkonszolidáció
keretében 117.217.702.-Ft átvállalásra kerül, így a 2013. június 30-án fennálló hitelkeret
32.782.298.-Ft-ra módosul.
A Képviselő-testület fenti számú határozat 3. bekezdését a következők szerint módosítja:
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a fennmaradó hitelkeretet 2012.
év június hónap 30. napjától kívánja igénybe venni és 2013. év szeptember 20. napjáig
visszafizeti.
A 456/2012.(VI.12.) K.T. határozat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a IV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 356/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 20 millió Ft munkabérhitel igénybevételéről és visszafizetési határidejéről
szóló 218/2012.(III.09.) K.T. határozat módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2012.(III.09.) K.T. határozatával
döntött az OTP Bank Nyrt.-től 20.000.000 Ft munkabérhitel felvételéről 2012.december 30-i
visszafizetési kötelezettséggel.
A Képviselő-testület fenti számú határozat 3. bekezdését a következők szerint módosítja:
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A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év február
hónap 28. napjától kívánja igénybe venni és 2013. év szeptember 20. napjáig visszafizeti.
A 218//2012.(III.09..) K.T. határozat egyéb pontjai, és annak 2012. június 12-én kelt,
457/2012. (VI.12.) K.T. számú módosítása változatlanul érvényben maradnak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a lejárati határidőt érintő szerződés módosítás
aláírására.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester az V. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 357/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Központi adósságkonszolidációval kapcsolatos hozzájárulások
A központi adósságkonszolidáció kapcsán Szikszó Város Önkormányzata hozzájárul a
konszolidációval összefüggésben a banktitkot képező önkormányzatra vonatkozó adatok
MÁK általi kezeléséhez.
Szikszó város Önkormányzata hozzájárul az adósságkonszolidációval összefüggésben a Ptk.
286. §. szerinti teljesítés módjához.
Szikszó város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. eljárása alatt nem áll.
Szikszó Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére, vagy teljesítése biztosítékául szolgál.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: 2013. június 28.
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta. Elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen
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szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 358/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Turul Provincia Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, Gregó Jánost, hogy értékesítse a Turul Provincia Nonprofit Kft.
tulajdonában lévő 3800 Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt található, 61 helyrajzi számú
ingatlant a Szikszói Ipari Park Kft részére bruttó 20.000.000.-Ft vételárért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 359/2013.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 61 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szikszói Ipari Park Kft. taggyűlésén azt az álláspontot képviselje, hogy a Szikszói Ipari Park
Kft. vásárolja meg a Turul Provincia Nonprofit Kft.-től a 3800 Szikszó, Rákóczi u. 20. szám
alatt található, 61 helyrajzi számú ingatlant bruttó 20.000.000.-Ft vételárért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő

