Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. június 3-án 16,30 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Erdélyi Zoltán, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné
képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Tóth László alpolgármester igazoltan maradt távol az ülésről.
Javaslatot tesz a napirendi pontra:
1./ Kölcsön nyújtása Zajk Község Önkormányzatának
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Kölcsön nyújtása Zajk Község Önkormányzatának
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A május 7-én tartott ülésünkön hagytuk jóvá azt az
együttműködési megállapodást, amit Lispeszentadorján, Kistolmács és Zajk települések
önkormányzatai kötöttek a „Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése térségi együttműködés
keretében” című projekt megvalósítása érdekében. A megállapodásban vállaltuk, hogy a
Kistolmácsot és Zajkot megillető aljnövényzet-tisztító gépek nettó vételárát kölcsönadjuk a
pályázó Lispeszentadorjánnak, az ÁFA összegét pedig saját magunk viseljük. A gépek nettó
ellenértékét és az ÁFA összegét az együttműködési megállapodás aláírását követő 30 napon
belül kell átutalni a pályázónak. Az átutalandó összeg Kistolmács és Zajk önkormányzata
esetében is bruttó 853440,- Ft. Kistolmács Község Önkormányzata a vállalt pénzátutalási
kötelezettségének eleget tud tenni, Zajk Község Önkormányzata azonban fizetési
nehézségekkel küzd. A zajki önkormányzat fizetési kötelezettségét csak akkor tudja
teljesíteni, ha Kistolmács Község Önkormányzata kölcsönadja részére a 853440,- Ft összeget,
amit majd a kölcsönszerződésben foglaltak szerint visszafizetnek önkormányzatunknak. Az
aljnövényzet-tisztítókra mind a két önkormányzatnak szüksége van, Zajk Község
Önkormányzata várható bevételeiből a kölcsönt vissza tudja fizetni, ezért javaslom, hogy
Kistolmács Község Önkormányzata adja kölcsön Zajk Község Önkormányzatának a 853440,Ft-ot. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
31/2014. (VI. 3.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi
eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című pályázati projekt
megvalósítása
érdekében
kölcsönad
853440,Ft-ot
Zajk
Község
Önkormányzatának.
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsönről szóló
szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: a kölcsönszerződés aláírására azonnal
a kölcsönadott összeg átutalására 2014. június 13.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,45 órakor
bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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