
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-4/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 20-ai (péntek) 
14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Lesenceistvánd

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Dr. Benedek Ádám, Orbán Kálmán és Varjúné Fodor Edit képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 
jelen van – Dr. Benedek Ádám képviselő jelezte távolmaradását, Orbán Kálmán képviselő pedig késését -,  
így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Hitelfelvétel

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Hitelfelvétel
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az április 25-ei ülésen szerették volna tárgyalni a hitelfelvétel  
napirendet, de az OTP jelzet, hogy az már késői időpont, ezért kellett a mai rendkívüli ülést ilyen gyorsan  
összehívni. Megköszönte a képviselőknek, hogy ilyen rövid időn belül megoldották azt, hogy megtarthassák 
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a  testületi  ülést.  Elmondta,  hogy  ez  a  likvid  hitel  a  tavalyi  évben  folyamatosan  az  önkormányzat 
rendelkezésére állt. Az önkormányzat  próbálja a kiadásait csökkenteni, annyira, hogy az a működést ne 
befolyásolja. A hitelkeret következtében 14 millió forint mínuszba mehet az önkormányzat.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

44/2012. (IV.20.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata működési célra 
14.000.000,- Ft összegű éven belüli futamidejű hitelt vesz 
fel az OTP Bank Nyrt-től.

2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata kötelezettséget 
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és 
járulékai  visszafizetésére  a  fedezetet  saját  bevételeiből  a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3.)  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  a  hitel 
fedezetéül  az  OTP  Bankra  engedményezi  a  költségvetési 
támogatásból,  a  személyi  jövedelemadóból  és  a  helyi 
adókból származó bevételeit, továbbá inkasszójogot biztosít 
valamennyi  azon  önkormáyzati-,  intézményi  fizetési 
számláira és alszámláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

4.) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hitelszerződés, 
engedményezési  szerződés  megkötésére  és  a  kapcsolódó 
inkasszós  felhatalmazások  aláírására  az  OTP Bank Nyrt-
vel.

5.)  Egyéb  jogi  biztosítékként  felajánlja  az  Önkormányzat 
kizárólagos  tulajdonát  képező,  400  hrsz-ú,  Kultúrház, 
egészségház és udvar megnevezésű ingatlanát.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 14.10 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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