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Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  házasságkötő termében 2014. december 11-én megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester, Varga András, Mezőfi Ferenc László, Deli József, 
Katona Ervin, Sima József képviselők

Meghívottak: Bognár Józsefné mb. jegyző, 

Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket és meghívottakat. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, Gyóni János igazoltan van távol. 
Ezután ismertette a napirendi pontot.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Napirendi pont:                   Előadó:
  

1.) Hitel kérelem benyújtása       Jamrik László
             polgármester

1.) Hitel kérelem benyújtása 

Jamrik László: Mindannyian  tudjuk, miről  van szó,  hiszen már beszéltünk erről  korában. A 
Sajóvölgye  Takarékszövetkezetnél  lévő rulírozó hitel  meghosszabbításról,  újrafelvételéről  kell 
döntenünk, ami a pályázati  kifizetések előfinanszírozására lett  felvéve.   Az kifizetési  kérelem 
kiutalásáról, ami 55 millió Ft, még nincs pontos információnk, ezért szükséges, hogy a pénzügyi 
háttér  biztosított  legyen.  Mivel éven belüli  hitelfelvétel  volt,  ezt  most újra kell  kérelmeznünk 
2015. évre. Ha nem tudjuk december 31.-ig rendezni a hitel visszafizetését, a bank inkasszót tesz 
a számlánkra, és fizetésképtelenek leszünk. 

Mezőfi Ferenc: Mennyibe kerül a hitel megújítás vagy a hitelfelvétel?

Bognár Józsefné: Ugyanazokkal a feltételekkel, mint az előzőt.

Mezőfi Ferenc: A vállalkozó felé, nyújthatunk-e be „károkozást”, mivel nem tudjuk a projektet, 
és a hitelt zárni?

Bognár Józsefné: Jó lenne. A szerződés szerint 2015. január 15-e lett volna a határidő, de az 
előző testület  gyorsította,  és 2014. szeptemberében elfogadták a beruházást.  Tudni kellene,  ki 
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erőltette az átadást. A projektmenedzsernek kellett volna jeleznie, hogy ez így nem működhet, 
fizikailag kivitelezhetetlen. Ebből a helyzetből nem lehet jól kijönni. 
Mezőfi Ferenc: Kötbér?

Bognár Józsefné: A kötbér az megy. Dátumokat jobban meg kellett volna nézni. Valamint nem 
rulírozó, hanem likvid hitelt kellett volna felvenni.

Jamrik László: 2 döntést kell hoznunk, egyik a hitelfelvétel, másik pedig a fedezete. Jelenleg is 
a Peres telkek vannak jelzálogosítva. Ha nincs több kérdés, szavazzunk.

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

65/2014. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

1.) Képviselő-testület hozzájárulását adja 78 millió forint azaz hetvennyolcmillió forint 
hitelfelvételéhez, három havi BUBOR (aktuálisan 2,5 %) + 3 % mindösszesen 5,5 % 
kamatlábbal  2015.  január  01-től  –  december  31-ig  terjedő  időszakra  a  KEOP 
-5.5.0/B/12/2013.02.36  jelű  energetikai  pályázathoz  (Iglice  Napközi  Otthonos 
Óvoda, Tornacsarnok, Dózsa György művelődési ház épületenergetikai fejlesztése, 
megújuló energia forrás hasznosítással kombinálva). 

2.) Kijelenti, hogy a 2011. évi CXCIV törvény értelmében a hitelfelvételnek törvényi 
akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. 

3.) Kijelenti,  hogy  a  hitelfedezeteként  felajánlott  ingatlan  nem  az  önkormányzati 
törzsvagyon része, forgalomképes.

4.) Amennyiben a hitelkérelemben felajánlott ingatlan korlátozottan forgalomképes, a 
testület  visszavonhatatlan hozzájárulását  adja,  az ingatlan hitelfedezetként  történő 
bevonásához és értékesítéséhez.

5.) Kijelenti,  hogy  a  tervezett  hitelfelvétele  megfelel  a  hitelfelvételi  korlát  által 
megszabott  felvételeknek  a  2011.  évi  CXIV  törvény  10kezdésének.  Ennek 
igazolására kitölti a mellékelt táblázatot, és aláírásával hitelesíti.

6.) Mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és záró költségvetését, valamint az 
adott év költségvetési tervét a beadott módosításokkal.

7.) Beleegyezik,  hogy a  fedezetként  felajánlott  ingatlanra  kötött  vagyonbiztosítást  a 
takarékszövetkezetre  engedményezi  és  annak  rendszeres  pénzügyi  teljesítéséről 
minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a takarékszövetkezetet.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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Jamrik László: Hitelfedezet ügyében is szavazzunk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2014. (12.11) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél felveendő hitelfedezeteként a 65/2014. (12.11.) 
számú  határozatban  meghatározott  feltételekkel  az  úgynevezett  Peres  területet 
ajánlja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Jamrik  László:   Aszód  és  Társult  Önkormányzatok Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulása 
Társulási Megállapodását módosításának elfogadását javaslom. A mellékelt anyag szerint,

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

67/2014. (12.11) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben biztosított  jogkörében 
eljárva az alábbi határozatokat hozta:

A Képviselő-testület  az Aszód és Társult  Önkormányzatok Szociális  és Gyermekjóléti 
Társulása  Társulási  Megállapodás  módosítását ennek  a  határozatnak  a  mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyta. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Polgármester bezárta az ülést.

-k.m.f.-

Jamrik László Bognár Józsefné
polgármester mb. jegyző


