
 
 

Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 17-én 15:00 

órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye:  Kékkút Község Önkormányzata épülete 

  8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak:  Pék László polgármester 

    Vasáros István alpolgármester 

                 Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

                              

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző helyett Takács Katalin igazgatási ügyintéző 

 

Kajtár Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kékkút község 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (V. 

02.) rendelete 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Képviselő-

testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról. A rendkívüli ülést sürgősséggel 

telefonon hívták össze, melynek indoka a folyószámla hitelfelvétellel kapcsolatban hozott 

40/2011. (VII. 19.) határozat módosításának, illetve kiegészítésének szükségessége. A 

napirendi pont címe a folyószámla hitelkeret módosítása. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

41/2011. (VIII. 17.) HATÁROZATA 

 

A 2011. augusztus 17-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. 

augusztus 17-i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

1. Folyószámla hitelkeret módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

 

 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Folyószámla hitelkeret módosítása  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a folyószámla hitelhez 

módosítani, illetve kiegészíteni szükséges a 40/2011. (VII. 19.) határozatot az OTP kérésének 

megfelelően. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? 

Amennyiben nincs, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

42/2011. (VIII. 17.) határozata 

 

Folyószámla hitelkeret módosításáról 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a folyószámla hitelkeret módosításáról 

szóló 40/2011. (VII. 19.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az OTP Bank Nyrt-nél 

rendelkezésre álló, jelenleg 2.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret 5.000.000 Ft-ra 

történő megemelését kezdeményezi. 

A lejárat dátuma: 2012. február 27. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a költségvetésébe a hitel 

és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 

jóváhagyja és biztosítja. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Pék László, polgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs a rendkívüli ülést – megköszönve a részvételt – 15:10 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        körjegyző helyett 

 

 

         Takács Katalin 

         igazgatási ügyintéző 



 


