166-29//2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. október 25-én (kedden) 2000 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

HATÁROZAT:
115/2011.(X.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Rulírozó munkabér hitel igényléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
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Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, Tóth Gyula és Willand Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
András képviselőt.

Nyúzóné Gaál Mariana alpolgármestert

és Csányi

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Munkabér hitel igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendi pontot megtárgyalni
nem kíván.
1. napirendi pont:
Munkabér hitel igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete tartalmaz.
Elmondja, hogy ez egy hitelkeret, ez csak egy lehetőség, nem biztos, hogy szükséges lesz az
igénybevételére.
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.
Mivel hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

115/2011.(X.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Rulírozó munkabér hitel igényléséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete rulírozó
munkabérhitel felvétele mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával
az Önkormányzatnak lehetősége nyílik – a személyi juttatások
finanszírozásához – havonta munkabérhitelt igénybe venni.
Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: 3.000.000,-Ft, azaz
Hárommillió Forint.
A rulírozó munkabérhitel keret végső lejárata: 2012. április 19.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt beépíti a
költségvetésbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az
átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, és a további egyéb saját
bevételek
(a
továbbiakban:
önkormányzati
bevételek)
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati
Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a mindenkor fennálló
munkabérhitel, valamint folyószámla-hitel tartozás törlesztésére fordítja.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselő-testület
rendkívüli ülését 2030-kor bezárta.
k . m . 1. oldalon
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