JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 04.
napján 18,00 órakor a Polgánnesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Órszigety Dávid, Horváth Péter, Bercsényi
Miklós, Böhm Erika, Hufnáge1 Anna képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

felkéri Dr. Koncz László

jegyzőt, jegyzőkönyv

hitelesítőnek

Hufuágel Anna képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a hitelesítő személyével
kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2020. (III. 25.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község
hitelesítőnek

Önkormányzata

Képviselő-testülete

nyílt ülésén jegyzőkönyv

Hufnágel Anna képviselőt választja meg.

Felelös: Südi Mihály polgármester
Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester: Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
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Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

46/2020.(111. 04.) határozata
a nyílt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március.4-ei nyílt rendkívüli
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Fejlesztési célú hitelfelvétel megtárgyalása

2. Felhatalmazás

adása

ingyenes

gépjármű

tulajdon

átruházási

szerződés

megkötésére

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

1. Fejlesztési célú hitelfelvétel megtárgyalása
/előterjesztést

aj egyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy az orvosi rendelő és tornacsarnok energetikai
fejlesztése beruházásra a hiányzó 30.000.000,- Ft forrás biztosítására hitelfelvételre van
szükség. Az előterjesztés ezt tartalmazza. Ismerteti a határozati j avaslatot, kéri elfogadását.

A testület egyetért a javasolt hitelfelvétellel.
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Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett határozati
javaslattal, azaz a 30.000.000,- Ft összegű hitelfelvételével, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
47/2020. (III. 04.) számú

HATÁROZATA
fejlesztési célú hitelfelvételről

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete 30.000.000,- Ft összegű, 10 éves
lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2030 lejárattal, fejlesztési célra, az
orvosi rendelő és tornacsarnok épületének energetikai fejlesztésének megvalósítására.

Lovasberény Község Önkormányzata kötelezettséget válJal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Lovasberény Község Önkormányzata felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valame1U1yi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Lovasberény Község Önkormányzata a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget
vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjánnűadó bevétel - az önkormányzatot
a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára,
valamint fizetési számlájára.
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Lovasberény Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt ainennyiben a fizetési számlájári. a kölcsönszerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkonnányzatot a
mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az
önkonnányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez - a gazdasági
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján - a Kormány
előzetes hozzájárulása szükséges. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a
szükséges Kormány hozzájárulás megszerzése iránt intézkedjen és a hozzájárulás
megérkezését követően a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki
szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az
inkasszós felhatalmazásokat aláírja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

2. Felhatalmazás

adása

ingyenes

gépjármű

tulajdon

átruházási

szerződés

megkötésére

Südl Mihály polgármester: Elmondja, hogy a úgy döntött, hogy a tulajdonában

lévő

Peugeot gépkocsit ingyenesen az önkormányzatnak adja, abból a célból, hogy az
önkormányzat az ételkihordást, szociális étkeztetést az

előírásoknak megfelelően

el tudja

végezni. Az ingyenes tulajdon átruházási szerződés megkötéséhez meghatalmazást kellene
adni egy képviselőnek a szerződés aláírására és az okmányirodai ügyintézésre, mert ö, mint
polgánnester nem lehet egyszerre magány személy adományozó és adományt elfogadó
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önkormányzat is. Javasolja, hogy Horváth Péter úr kapjon felhatalmaz.ást a

szerződés

megkötésére.

A testület egyetért a

képviselő

személyével, egyúttal megköszöni az adományt.

Horváth Péter képviselő: Kijelenti, hogy a megtisztelő felkérést elfogadja.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi felt aki egyetért azzal, hogy a személy gépkocsi
tulajdon átruházási szerződését az önkormányzat nevében Horváth Péter képviselő írja alá és

erre öt képviselö-testiileti határozattal felhatalmazza, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselö-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testület
48/2020. (III. 04.) határozata
ajándékba kapott gépko<:si tulajdon átruházási szerződés megkötésére
vonatkozó felhatalmazásról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Péter (
Keszthely 1962. 11. 21, anyja neve: Frindt Matild, lakcím 8093 Lovasberény Váci Mihály u.
13.) képviselőt, hogy az önkormányzat nevében és helyett az önkormányz.at részére
ajándékba adott Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI típusú, IUR-183 rendszámú
VF33ERHYB83238886
alvázszámú,
PSARHY10DYRC3004185
motorszámú
személygépkocsi tulajdon átruházási szerződését aláírja, és a gépkocsi átírásával
kapcsolatosan teljes jogkörrel eljárjon.

Felelős:

Südi Mihály polgármester, Horváth Péter képviselő

Határidő:

azollllal
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Südi Mihály polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.

K.m.f•

...... ?..--:..~. :-.....
Südi Mihály
polgármester
l9'J5

Jegyzőkönyv hitelesítő:

""'~fu~i~
képviselő

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március
04.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt rendkívüli ülésén

Südi Mihály polgármester
Örszigety Dávid képviselő
Hufnágel Anna
Böhm Erika

képviselő

képviselő

L __

/Í- ...........••...••.•••••..........•••••••••••

...C!1sr.L.r<IJ. . . . . . . .
....1r.0.efc.-:::-:. .............. .......
~1- ~L-··········•····••••··•·········•·•••••••••••

Bercsényi Miklós képviselő
Fülö-Weigler Bettina képviselő
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Horváth Péter képviselő

Dr. Koncz László jegyző

......
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Határozati javaslat
fejlesztési célú hitelfelvételrő]

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete 30.000.000,- Ft összegű, 10 éves
lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2030. évi lejárattal, fejlesztési célra, az
orvosi rendelő és tornacsarnok épületének energetikai fejlesztésének megvalósítására.
Lovasberény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a kölcsön és járulékai vissz.afizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Lovasberény Község Önkormányzata felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Lovasberény Község Önkormányzata a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget
vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákia, a gépjárműadó bevétel - az önkonnányzatot a
mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint
fizetési számlájára.
Lovasberény Község Önkomiányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a heJyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori
jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az
önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez - a gazdasági
stabilitásról szóló 201 1. évi CXCN. törvény 10. § (3) bekezdése alapján - a Kormány előzetes
hozzájárulása szükséges. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgánnestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a
szükséges Kormány hozzá.járulás megszerzése iránt intézkedjen és a hozzájárulás megérkezését
követően a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az
Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós
felhatalmazásokat aláírja.

