
 

Szám:15/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.június 5-én 15.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Rujzam Antal alpolgármester  

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradt::Mayer Nándor önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző  

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 

1 fő pedig távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 85/2015. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.június 5-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

 

1.) Szóbeli előterjesztés hitel felvétel szükségességéről 

 előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés hitel felvétel szükségességéről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-

0046 azonosítószámú projekten támogatást nyert, azonban a pályázat utófinanszírozott. A 

beruházás a végéhez ért és az önkormányzatnak egy nagyobb összeget kellene a kivitelezők 

részére teljesítenie, mely összeg kifizetését saját költségvetése terhére nem tudja megoldani. 

A hitel keretein belül felvett összeggel – 5 millió – kívánja az önkormányzat megoldani a 

kifizetést. Amint a kifizetés elszámolásra került és a pályázati összeg megérkezett az 

önkormányzat számlájára, a hitel visszafizetésre kerül. Az önkormányzat a számlavezető 

pénzintézetétől, a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettől venne fel hitelt az átmeneti 

nehézségek fedezésére, ehhez azonban hitelbiztosítékot is fel kell ajánlani, ami a Farkasgyepű 

46 hrsz-ú ingatlan lenne, ahol jelenleg az EFI iroda van.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2015. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 azonosítószámú utófinanszírozású projekt költségeinek átmeneti 

fedezésére 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint hitelfelvételről dönt. 

 

Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 

forgalomképes Farkasgyepű belterület 46 hrsz-ú ingatlanán a fenti hitel és járuléka 

erejéig a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet javára első helyi jelzálogjog 

kerüljön bejegyzésre.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben felhatalmazza őket a hitelszerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: azonnal 

 Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 86/2015. (VI.5.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0046 azonosítószámú utófinanszírozású projekt költségeinek átmeneti 

fedezésére 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint hitelfelvételről dönt. 

 

Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 

forgalomképes Farkasgyepű belterület 46 hrsz-ú ingatlanán a fenti hitel és járuléka 



erejéig a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet javára első helyi jelzálogjog 

kerüljön bejegyzésre.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben felhatalmazza őket a hitelszerződés képviselő-testület 

nevében történő aláírására.  

 

Felelős:   Takácsné Légrádi Edina polgármester 

  dr. Ádám Renáta  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 15.40 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


