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Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 1-jén megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-jén
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester,
Borbély Tibor alpolgármester
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradt: Barabás Attila képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibor és
Horváth Zoltán képviselőket.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/

MFB forrású kedvezményes
döntéshozatal.
Ea: Monek Zsolt polgármester

2/

Egyéb

kamatozású

„Közkincs”

hitellel

kapcsolatos

Napirendek tárgyalása
1/

MFB forrású kedvezményes kamatozású „Közkincs” hitellel kapcsolatos
döntéshozatal.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület
2011. január 26-án megtartott ülésén az OTP Bank Nyrt-nél fennálló MFB forrású „Közkincs
Hitelprogramban” nyújtott célhitel Savaria Takarékszövetkezethez történő áthelyezéséről
döntött. A polgármester javasolta a döntéssel összefüggő 5/2011. (I.26.) és 6/2011. (I.26.)
számú határozatok hatályon kívül helyezését.
Elmondta, hogy a hitel áthelyezése kapcsán 2011. júliusában a Savaria Takarékszövetkezet azt
a tájékoztatást adta miszerint nem tudja változatlan kondíciókkal a hitelt átvenni.
Hangsúlyozta, hogy 2011. januárjában a Savaria Takarékszövetkezet részéről ezzel ellentétes

nyilatkozatok hangzottak el, továbbá a képviselő-testület 5/2011. sz. határozata is világosan
fogalmaz az önkormányzat feltételei, elvárásai és szándékai tekintetében. Elmondta azt is,
hogy telefonon tárgyalásokat folytatott a Takarékszövetkezet illetékeseivel, de sajnálatos
módon üzletpolitikai okokból a Takarékszövetkezet csak kedvezőtlenebb kamatfeltételekkel
tudná a hitelt átvenni.
Mivel az önkormányzatnak kötelessége a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása, ezért
véleménye szerint a hitel áthelyezésére vonatkozóan szerződés aláírására nem kerülhet sor.
Egyúttal kérte a testület tagjainak hozzájárulását ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt-nél fennálló,
MFB forrású „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitel fedezet-kiegészítéséhez
szerződésmódosításra kerüljön sor.
A képviselő-testület tagjai a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
54/2011. (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2011. (I.26.) számú és a
6/2011. (I.26.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt-nél fennálló, MFB forrású
„Közkincs
Hitelprogramban”
nyújtott
célhitel
fedezet-kiegészítéséhez
szerződésmódosításra kerüljön sor.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2011.12.31.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.
Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Borbély Tibor

Horváth Zoltán

