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JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. május hó 13. napján megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Micsutka Attila képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Távol maradt : Baranyi Gusztáv alpolgármester

                     Lukács Gyula alpolgármester

                     Novák Lajos képvisel

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  jelen van.



A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít k személyére, Cselovszki László és Kulikné Bányász Erzsébet képvisel k
személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít k személyét 4 igen szavazattal
elfogadja.

A polgármester javaslatot tesz a napirendre a meghívóban szerepl knek megfelel en.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
ÁFA hitel felvétele

2./ VIS MAIOR pályázat

3./ Lakossági és egyéb kérelmek – zárt ülés

1./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás ÁFA hitel felvétele

Kómár Jánosné : Nem sikerült az OTP Bank - tól ÁFA hitelt felvenni, ezért a Sajóvölgye
Takarékszövetkezethez fordultunk, akik jobb kondíciókkal tudnak hitelt nyújtani a
Társulásnak, ezért határozatot kell hoznunk a hitelfelvétellel és készfizet  kezesség
vállalásával kapcsolatban, mert el leg csak a költségvetési rendeletünket módosítottuk
azzal, hogy beépítettük az ÁFA hitelt.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

103/2013. (V.13.) számú határozat ÁFA hitel felvételér l

1./ Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete készfizet  kezességet vállal – Palotás,
Kisbágyon, Egyházasdengeleg, Héhalom önkormányzataival együttesen – a Szirák és Térsége
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás által a
szennyvízberuházás ÁFA - jának átmeneti finanszírozásához szükséges – a Sajóvölgye
Takarékszövetkezett l felvételre kerül  13 millió Ft hitel visszafizetésére.

2./ Kijelenti, hogy a 2011. CXCIV. törvény értelmében a készfizet  kezességnek törvényi
akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.

3./ Kijelenti, hogy a tervezett készfizet  kezesség megfelel a hitelfelvételi korlát által
megszabott feltételeknek a 2011. évi CXCIV. törvény 10. §. (3) bekezdése szerint.

4./ Hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester az önkormányzat nevében és képviseletében a
hitelszerz dést, mint készfizet  kezes aláírja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : 2013. május 30.



2./  VIS MAIOR pályázat

Kómár Jánosné : VIS MAIOR támogatást nyertünk a Kisbágyoni út és a Dengelegi út
árokrendszerének rendbetételére, viszont az egyik árokszakaszt nem sikerült helyrehozni,
ezért a támogatás egy részér l, pontosan 113.617 Ft-ról le kell mondanunk. Kérem a
Képvisel -testületet, hogy szavazzon a támogatás err l a részér l való lemondásáról.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

104/2013. (V.13.) számú határozat

VIS MAIOR pályázatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az 56207
igénylésazonosító számú, Közm - és m tárgyainak helyreállítása megnevezés  vis maior
támogatás maradványösszegér l, azaz 113.617 Ft összegr l lemond.

Határid  : 2013. május 31. Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a
rendkívüli ülést bezárta.

Szirák, 2013. május 14.

                                                                     Kmf.

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Cselovszki László képvisel                                                     Kulikné Bányász Erzsébet
képvisel


