
Farmos Község

Önkormányzat

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. december 18-án 17.00 

                órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester, Árva Zsolt alpolgármester, Dr. Ács Attila, Bertalan 

Ignác, Illing Szabolcs, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor 

képviselők.

 

Igazoltan távol:  Kaszás Zoltánné, Kézér Imre, Vincze Tamás képviselő

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek 

felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Miknai Ferenc képviselőt. 

 

Napirend: 

 

1./ Folyószámlahitel felvétel összegének módosítása

Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és a 

hitelesítőre tett javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

172/2008. (XI.27). sz. Önk. határozat

 

Farmos község Önkormányzatának képviselő-

testülete a napirendi pontra tett javaslatot 

elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1./ Folyószámlahitel felvétel összegének módosítása

Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Ismerteti a testülettel, hogy azért kellett rendkívüli testületi ülést 

összehívni, mert a CIB Banknál a folyószámla hitelfelvétel szerződés előkészítése 54 millió 

Ft összegben történt meg. Az Önkormányzat 126/2008. (X. 22.) számú határozatában 50 

millió Ft-ról döntött a testület. Valószínűleg abból adódik az eltérés, hogy Busai jegyző úr 30 

millió felvételét tervezte a 24 millióhoz, és így 54 millió Ft-ról készítették el a hitelkérelmet, 

hitelvizsgálatot a jelzálogjog bejegyzéshez szükséges okiratot. Módosítani szükséges a 

határozatot, mivel az idő rövidsége miatt nem tudják átdolgozni a szerződést. Ha a mai napon 

elfogadásra kerül a módosítás, akkor december 23-án a Takarékszövetkezet számlájára 

átutalják a 24 millió Ft tartozást áthidaló hitellel. Az új számla 2009. január 5-én nyílik meg. 



 

Tarkó Gábor képviselő: A pénzek kezelésére nagyon oda kell figyelni. Kér egy kimutatást a 

januári ülésre, hogy mennyi számla lett kifizetve a tartozásokból. 

 

Miknai Ferenc képviselő: Január 20-ig mindent le tudnak rendezni, mivel az a dátum a 

jelentési kötelezettség. Január 5-én megjelenik a költségvetési törvény, január 20-25 között 

le kell ülnie a pénzügyi bizottságnak tárgyalni az éves költségvetésről. Az a véleménye, hogy 

úgy kell megtervezni a költségvetést, hogy a 2008-as év és mínusz 15% a működésre, azt 

hozzátenni a dologihoz és nem lesz „kívánságműsor” az intézményvezetőknek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért az 50 millió Ft-os folyószámlahitel felvételének 

54 millió Ft-ra történő módosításával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

173 /2008. (XII. 18.) sz. Önk. határozat. 

 

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és elhatározta, hogy a 126/

2008. (X. 22.) sz. Önk. határozatát visszavonja. 

Egyidejűleg a folyószámlahitel felvétele 

tárgyában az alábbiak szerint dönt:

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a CIB Bank Ceglédi Fiókjától 54 millió 

Ft folyószámlahitel felvétele mellett dönt. 

Intézkedések, jognyilatkozatok megtételére 

felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2009. január 1.

Felelős: Boros Zoltán polgármester

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja

 

Kmf

 

 

Boros Zoltán Tóth Julianna

             polgármester   mb.jegyző

 

 

 

Miknai Ferenc

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv



 


