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Jegyzıkönyv
Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 04-én 19 órakor
tartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi
Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık.
Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az érvényes
szavazatok száma 7, a minısített többséget igénylı és az egyszerő többsége igénylı
döntéshozatalhoz is 4 egyenlı szavazat szükséges. Az ülésrıl hangfelvétel készül. Jegyzıkönyvhitelesítıknek Kiss Béla és Rajna István képviselıket javasolja.
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv-hitelesítıkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre:
1. Döntést igénylı ügyek:
1. Folyószámlahitel felvétel beruházás ütemeltolódás áthidalására
2. Étkezési térítési díja módosítás – rendeletalkotás
3. TÖOSZ Köllner Ferenc emlékdíjra javaslat
2. Tájékoztatók:
1. Sportpálya korszerősítése pályázat (világítás)
2. Kultúrházba páraelszívó berendezés beszerzése
3. Kultúrház és óvoda átadás
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Napirendek tárgyalása:
1. Döntést igénylı ügyek:
1.

Folyószámlahitel felvétel beruházás ütemeltolódás áthidalására

Papp Zoltán: A korábban benyújtott hitelkérelmeink ügyében felhívtam az OTP-t, és arról
tájékoztattak, hogy az ingatlanvásárláshoz igényelt éven túli hitelt (17 millió) leállították, mert
sok a bizonytalansági tényezı az önkormányzatok finanszírozása, hitelfelvételi lehetıségei és pl.
iparőzési adó esetleges változása miatt. Ezért erre a hitelre nem számíthatunk.
A támogatást megelılegezı hiteleink elbírálása folyamatban van, de mivel a zárszámadást késın
adtuk le, és szabadságolások is voltak az OTP-ben, augusztus 2. felére ígérték a hiteleket.
Kértem, hogy személyes egyeztetés keretében keressünk megoldást a problémára, ezért mai
napon kijöttek, tárgyaltunk róla, ezen a jegyzı úr és a pénzügyi fıelıadó is részt vett, és
megállapodtunk, hogy addig folyószámla hitellel, mint áthidaló megoldással éljünk. Javasolom,
éljünk ezzel a lehetıséggel.
Azért is szükséges, mert megkaptuk az óvoda felújítás elsı részszámláját, (50%-os készültségnél
igényelheti a kivitelezı), nettó összege 24,973.500.-Ft. Sajnos az összeg nem áll
rendelkezésünkre, a bankszámláról csak 15 milliót tudtunk kifizetni.
Az IKSZT-nél közel 30 millió Ft kifizetés volt már, de ezekre sem kaptuk még meg a támogatást
megelılegezı hitelt, kifizetési kérelmet pedig most még nem tudunk benyújtani. Kifizetési
kérelmet évente kétszer lehet benyújtani, ez volt most július 1-31. között, a következı várhatóan
október 1-30. között lesz. Azonban az igénylés elıtt 30 nappal be kell nyújtani a módosítási
kérelmet, és csak akkor lehet kifizetési kérelmet benyújtani. Ezt azonban még nem tudtuk
megtenni.
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A beruházások mellett vannak, illetve lesznek egyéb kifizetéseink is, pl. bérfizetés, kátyúzás
számlája, óvodába konyhai berendezés és só szoba kialakítása, a kultúrházba függönyök és
számítástechnikai eszközök beszerzése, stb. Ezek közül van, ami szeptember végéig halasztható.
Amennyiben idıben szóltak volna, hogy nem kapunk hitelt, akkor esetleg más banktól is kértünk
volna hitelajánlatot az ingatlanvásárláshoz, úgy érzem ebben cserbenhagytak bennünket, pedig
hosszú évek óta partnerek vagyunk és a hiteleinket is idıben rendeztük. Kérem az észrevételeket,
majd döntsünk.
Kiss Béla: a Fı u. 2. sz. lakást így önerıbıl vásároltuk meg, mivel hitelt nem kaptunk rá, a Fı u.
16. sz. ingatlanunk értékesítése is be van tervezve, hiányként fog jelentkezni, a
nagyberuházásaink mellett oda kell figyelni az egyéb kiadásokra.
A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (VIII. 04.) határozat
Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete
1. Folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: mőködési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása.
A hitel összege: 20.000.000.-Ft, azaz Húszmillió forint.
A hitel futamideje: 1 év.
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal:
- a hitel visszafizetésére valamint arra, hogy
- a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re
történı engedményezését
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az
1990. évi LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2.
Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzınek, hogy az 1./ pont
szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Határidı: azonnal ill. folyamatos
Felelıs: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı
2.

Étkezési térítési díja módosítás – rendeletalkotás (rendelet mellékelve)

Papp Zoltán: megküldte javaslatát az Egyetem Étterem és Konyha Kft az intézményi térítési
díjakról. Az inflációt figyelembe véve augusztus 01-vel változnának az árak. Javasolom a
rendelet elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az élelmezést
biztosító intézmény étkezési térítési díjainak a meghatározásáról szóló
15/2011. (VIII. 05.) rendeletét
3.

TÖOSZ Köllner Ferenc emlékdíjra javaslat (kiírás mellékelve)

Szakál Gyula: a jegyzı adott egy TÖOSZ felhívást, mely olyan önkormányzati dolgozók
díjazásáról szól, akik az önkormányzat érdekében tartósan elismerésre méltó munkát végeznek.
Javasolnám a polgármestert erre a díjra. Augusztus 31-ig lehet felterjeszteni, a jegyzı úr a
javaslatot elkészítené.
Papp Zoltán: kérem az észrevételeket, majd szavazzunk.
A Képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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102/2011. (VIII. 04.) határozat
Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a TÖOSZ által Köllner Ferenc
Emlékdíj 2011. évi adományozására az önkormányzat és a község érdekében
tartósan végzett munka elismeréseként Levél község polgármesterét Papp Zoltánt
javasolja.
Felkéri a jegyzıt az írásos javaslat elkészítésére, annak a TÖOSZ-hoz történı
benyújtására
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Nagy István jegyzı
2.

Tájékoztatók:

1.

Sportpálya korszerősítése pályázat (világítás)

Ankhelyi Istvánné: a Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázatot írt ki szabadtéri
szabadidısport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatására,
melynek keretében a sportpálya fejlesztése, világítása megoldható lenne. 70-80%-os támogatási
aránnyal minimum 5.000.000.-Ft összegő pályázat benyújtásával. A határidı rövidségére
tekintettel javasolom a kiírás áttekintését.
2.

Kultúrházba párelszívó berendezés beszerzése

Ankhelyi Istvánné: a Kultúrház felújítása nemsokára befejezıdik, a falak vizesek, rendszeres
szellıztetés mellett is a víz ki fog hamar csapódni, a festı javasolta mobil párologtató berendezés
beszerzését.
3.

IKSZT- Kultúrház átadó és Óvoda átadás

Papp Zoltán: az IKSZT esetében augusztus 8. készre jelentette a kivitelezı a beruházást, 11-én,
csütörtökön lesz a hatósági mőszaki átadás és a használatbavételt megelızı bejárás. Ezt
követıen terveztük az ünnepélyes átadást is, elsı variációként augusztus 20-án, de hiába lesz
kész mőszakilag, stb. addigra nem tudjuk belakni, ezért az ünnepélyes átadót októberre áttesszük
és a Levéli Napok keretében tartjuk meg.
Az óvoda átadásának határideje a felmerült padozat csere miatt szeptember 18-ra módosult. De
az elsı csoportszobát és hozzátartozó WC-t szeptember 01-re befejezik, hogy az szeptember 01tıl használható legyen, ez az ÁNTSZ-tıl is függ. Addig két csoport továbbra is az ideiglenes
óvodában marad. A mőszaki átadás és használatbavételi eljárás után, várhatóan szeptember
végén vagy csak októberben lesz az ünnepélyes átadás.
Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést 19.50 perckor berekesztem. Felkérem a
jegyzıkönyv hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására.
K.m.f.

Papp Zoltán
polgármester

Kiss Béla
jkv. hitelesítı

Rajna István
jkv. hitelesítı

