Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 3án, 13 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István u.
5.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet. Kéri az alábbi
napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Döntés munkabérhitel felvételéről.
Előterjesztő: polgármester
2.) Döntés ingatlan vásárlásáról.
Előterjesztő: polgármester
3.) Egyebek.

1.)

Napirendi pont: Döntés munkabérhitel felvételéről.

Kerekes Attila: elmondja, hogy szeptember 7-én lejár az önkormányzat munkabérhitel kerete,
mely likvid hitel megújításához szükséges az önkormányzat képviselőtestületének ezirányú
döntése. A hitel összege változatlan, a futamidő 2012. szeptember 8-tól, 2012. december 21-ig
tart. Kéri a képviselőtestület döntését.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2012. (IX. 3.) K.T. határozata
munkabérhitel felvételéről.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től
12.095. ezer Ft munkabér hitel felvételével egyetért.
2.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási
és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3.) A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti
jelleggel 2012. év szeptember hónap 8. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év
december hónap 21. napjáig visszafizeti.
4.) A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel kerülhet
sor.
5.) A képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére
felajánlja a helyben maradó személyi jövedelemadó bevételeit, a települési
önkormányzat jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló támogatást, a normatív

hozzájárulást és egyéb támogatások jogcímen (Központi támogatások), helyi adó és
gépjárműadó jogcímen érkező bevételeit.
6.) A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.) Napirendi pont: Döntés ingatlan vásárlásáról.
Kerekes Attila: a katolikus templom mellett lévő korábbi presszó épülete annak
életveszélyessége miatt bontásra kerül. Egyeztetett a Tolcsva és Vidéke Kereskedelmi Kft.
ügyvezetőjével, az ingatlan értékesítésére vonatkozóan. Az önkormányzatnak lehetősége van
az olaszliszkai 900-as, illetve 901-es helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására, 60.000.- Ft
vételár ellenében. Az ingatlan egyik része alápincézett, viszont az egyik épületet bontani
szükséges. Kéri a képviselőtestület döntését.

A képviselőtestület vita nélkül, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2012. (IX. 3.) K.T. határozata:
Döntés ingatlan vásárlásáról.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Tolcsva és Vidéke
Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonában lévő, 349 m² térmértékű, kivett
beépítetlen terület elnevezésű, Olaszliszka belterület 900 helyrajzi számú ingatlant
20.000.- Ft ellenében, a Tolcsva és Vidéke Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonában
lévő, 630 m² térmértékű, kivett áruház elnevezésű, Olaszliszka belterület 901 helyrajzi
számú ingatlant 40.000.- Ft ellenében, Olaszliszka Község Önkormányzata (3933
Olaszliszka, Szent István u. 5.) részére, adásvétel jogcímen megvásárolja.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.)

Napirendi pont: Egyebek.

A jelenlévők a napirendi pont keretén belül elmondani mást nem kívántak, ezért a
polgármester a képviselőtestület nyílt ülését, 13 óra 57 perckor berekesztette.
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