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Farmos Község

1. Önkormányzat

 

 

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 

17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

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

Ács Attila, Kaszás Zoltánné, Kézér Imre, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, 

Tarkó Gábor, Vincze Tamás képviselők.

 

Igazoltan távol:  Illing Szabolcs képviselő:

 

Tanácskozási joggal: Kudett Magdolna jegyző

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaszás Zoltánné képviselőt. 

 

Napirend: 

 

1./  Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt finanszírozása

      Előadó: polgármester

 

2./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett 350 millió Ft hitel és annak          

     járulékaira készfizető kezességvállalás

     Előadó: polgármester

 

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

hitelesítőre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

121/2009. (11.20.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a napirendi pontokra, 

jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv 

hitelesítőre tett javaslatot elfogadta. 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Napirend: 

 

1./ Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt finanszírozása

     Előadó: polgármester
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Boros Zoltán polgármester: 2009. november 19-én Nagykátán a Művelődési Központban 

kihelyezett ülést tartottak a szennyvízberuházást érintő települések képviselői, melyen 

tájékoztatást tartottak a projekt állapotáról, feltehették a kérdéseket. A tájékoztatást 

követően a Képviselő-testületeknek helyben kellett volna elfogadni a határozati 

javaslatokat. Farmos Község Képviselő-testülete részéről 6 fő vett részt a kihelyezett 

ülésen, ez azt jelenti, hogy nem volt határozatképes a testület, ezért került sor a mai 

rendkívüli ülésre. Mivel a kérdésekre a kihelyezett ülésekre a válaszokat is megkapták, így 

a mai napon csak szavazni kell a határozati javaslatokról. 

Javasolja mindkét napirendi pont esetében a névszerinti szavazást. 

Kéri, aki egyetért a névszerinti szavazással, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

122/2009. (11.20.) számú Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta, hogy a 

1./ Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása projekt finanszírozása

2./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett 

350 millió Ft hitel és annak járulékaira készfizető 

kezességvállalás napirendi pontokról névszerinti 

szavazással dönt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki elfogadja a Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése 

és szennyvíztisztítása projekt finanszírozásához kapcsolódó határozati javaslatot, igen, 

nem, tartózkodás szavazattal jelezze. 

 

Kudett Magdolna jegyző: Felolvassa a neveket. 

 

Boros Zoltán polgármester: Igen

Árva Zsolt alpolgármester: Igen

Bertalan Ignác képviselő: Igen

Dr. Ács Attila képviselő: Igen

Kaszás Zoltánné képviselő: Igen

Kézér Imre képviselő: Igen

Miknai Ferenc képviselő: Igen

Rózsavölgyi Géza képviselő: Igen

Tarjáni Zsolt képviselő: Igen

Tarkó Gábor képviselő: Igen

Vincze Tamás képviselő: Igen

 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület névszerinti szavazással 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2009. (11.20.) számú Önk. határozat a Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése és 
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szennyvíztisztítása projekt finanszírozásához kapcsolódóan

 

1.) A kezességvállalásról

Farmos Község Önkormányzat készfizető-kezességet vállal a Tápió Menti Régió 

szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása kapcsán 

a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata által felveendő 

társulati hitel 20%-ának megfelelő összegre és teljes járulékaira valamint a Tápiómenti 

Területfejlesztési Társulás által kibocsátott kötvény 20%-ának megfelelő összegre és teljes 

járulékaira. A kezességet a projektben részt vevő 20 település lakosságarányosan vállalja 

az alábbiak szerint: 

 

TELEPÜLÉS

Lakosság szám 

2008.01.01.

Kezesség  

  megoszlása Összege (Ft)

Bénye 1239 1,58% 20.345.220

Farmos 3706 4,73% 60.855.033

Jászfelsőszentgyörgy 1846 2,36% 30.312.572

Káva 636 0,81% 10.443.551

Kóka 4496 5,74% 73.827.369

Mende 4261 5,44% 69.968.510

Nagykáta részarányos 7458 9,52% 122.465.418

Pánd 2013 2,57% 33.054.825

Sülysáp 8271 10,56% 135.815.429

Szentlőrinckáta 1969 2,51% 32.332.315

Szentmártonkáta 5059 6,46% 83.072.211

Tápióbicske 3641 4,65% 59.787.689

Tápiógyörgye 3814 4,87% 62.628.467

Tápióság 2780 3,55% 45.649.485

Tápiószecső 6360 8,12% 104.435.513

Tápiószele 6346 8,10% 104.205.624

Tápiószentmárton 5646 7,21% 92.711.149

Tóalmás 3413 4,36% 56.043.775

Újszilvás 2761 3,52% 45.337.493

Úri 2638 3,37% 43.317.749

Összesen: 78353 100,00% 1.286.609.400

 

Fentiek értelmében Farmos Község Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow 

elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása 

elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 60.855.033.-Ft és teljes 

járulékainak tekintetében 4,73 %. 

 

2.) A cash-flow elégtelenségi garanciáról

Farmos Község Önkormányzat lakosságarányos cash-flow elégtelenségi garanciát vállal 

a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt 

finanszírozása során felmerült 6.433.047.000.-Ft tőke és járulékainak tekintetében (4,73 % 

arányban).

 

3.) A Hitelgarancia Zrt kezességvállalásáról

Farmos Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 
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tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült 6.433.047.000.-Ft tőke és 

járulékainak tekintetében a Hitelgarancia Zrt. kezességvállalását jóváhagyja összesen 

4,1 Mrd HUF összegben. Farmos Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 

Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalásért díjat számít fel a hitelfelvevő ill. kötvény kibocsátó 

felé. A díj megfizetésére a Farmos Község Önkormányzat lakosságarányos kezességet 

vállal.

 

4.) Az azonnali inkasszó biztosításáról

Farmos Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 

tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során vállalt kötelezettségei teljesítése 

biztosításául Azonnali Inkasszós jogot enged költségvetési elszámolási számlájára a 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt javára.

 

5.) A Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez 

szükséges saját forrás biztosításáról 

5.1.) Farmos Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és 

szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása érdekében –az első folyósítás 

feltételeként- 63 M HUF lakosságarányosan rá eső részét a Tápiómenti Települések 

Víziközmű Társulat elkülönített,  zárolt számláján biztosítja. 

5.2.) Farmos Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és 

szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása érdekében kötelezettséget vállal, 

hogy 2010. január 01-től a hitel futamideje alatt 40 M Ft/év lakosságarányosan rá eső 

része tekintetében (1.892.000.-Ft/év) hozzájárulást biztosít a VKT zárolt számlájára. A 

kötelezettség vállalását az önkormányzat éves költségvetésébe betervezi a hitel futamideje 

alatt.

5.3.) Farmos Község Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitel (ill. kiváltás 

után kötvény) és annak mindenkori kamatait lakosságarányosan átvállalja és azt tárgyévi 

költségvetése terhére biztosítja mindaddig, míg a Társulat ill. Társulás más forrásból erre 

fedezetet biztosítani nem tud.

6.) Farmos Község Önkormányzat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által 2009. október 

12-én kelt 94-ÖEP-395 számú Kötelező ajánlatában ismertetett finanszírozási struktúrát 

és annak biztosítékait, feltételeit tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt a vonatkozó szerződések aláírására. 

7.) A Farmos Község Önkormányzat képviselő testülete hozzájárul, hogy a Tápió Menti 

Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozási ideje 

alatt a vonatkozó szerződéseket –a Társulási Tanács kedvező döntése esetén- módosítsa, 

amennyiben az nem jár az összkötelezettség (hitel és kötvény) növelésével.  

Felelős: Boros Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Napirend: 

 

2./ Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által felvett 350 millió Ft hitel és 

     annak járulékaira készfizető kezességvállalás

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy az előterjesztés kiküldése óta derült ki, hogy 
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a Területfejelsztési Társulás részéről elírás történt a határozati javaslatban, ugyanis nem a 

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás veszi fel a 350 millió Ft-ot, hanem a Települések 

Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, igen, 

nem, tartózkodás szavazattal jelezze: 

 

Kudett Magdolna jegyző: Felolvassa a neveket. 

 

Boros Zoltán polgármester: Igen

Árva Zsolt alpolgármester: Igen

Bertalan Ignác képviselő: Igen

Dr. Ács Attila képviselő: Igen

Kaszás Zoltánné képviselő: Igen

Kézér Imre képviselő: Igen

Miknai Ferenc képviselő: Igen

Rózsavölgyi Géza képviselő: Igen

Tarjáni Zsolt képviselő: Igen

Tarkó Gábor képviselő: Igen

Vincze Tamás képviselő: Igen

 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület névszerinti szavazással 11 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

124/2009.(11.20.) számú Önk. határozat

 

1./ A Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápiómenti Települések 

Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 

4,73 %-os lakosságaránya alapján, 16.555.000.-Ft mértékű készfizető kezességet vállal.

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az 

Önkormányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési 

kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és 

jóváhagyja.

 

2./ A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 

és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott 

korlátozás alá.

 

Felelős: Boros Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja. 
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Kmf

 

 

 

Árva Zsolt Kudett Magdolna

       alpolgármester    jegyző

 

 

 

Kaszás Zoltánné

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 


