Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. június 4-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bába Miklós képviselő
ifj. Kovács Béla képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Lászlóné képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 7 képviselő jelenlétével határozatképes. A képviselőtestületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bába Miklós és R.
Nagy Mihály képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
95/2010. (VI.04.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bába Miklós és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Mivel módosító javaslat annak megváltoztatására nem hangzott el, kérte elfogadását
(1. sz. melléklet).
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
96/2010. (VI.04.) KT.
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Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Szennyvízberuházáshoz kezességvállalás

Gémes László
polgármester

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
szennyvízberuházás megvalósítására a pályázati önerőt a Szegvári ViziközműCsatornamű Társulat biztosítja a lakosok által befizetett lakáskassza
megtakarításokból. Ezt az összeget a társulat az OTP Bank Nyrt-től felhalmozási célú
hitelként veszi fel, melynek a kifizetésére az önkormányzatnak kézfizető kezességet
kell vállalni. Ismertette a beruházás bruttó értékét, az igényelt támogatási összeget és
a szükséges önerőt.
Kérte a képviselő-testületet, aki a kezességvállalással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
97/2010. (VI. 04.) KT.
Tárgy: A Szegvári Víziközmű Csatornamű Társulat által az OTP Bank Nyrt-től
felvett felhalmozási célú hitel felvételével kapcsolatos kezességvállalás.
Határozat
1.) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be II. fordulóként a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0030 azonosító számon a szennyvízcsatornarendszer kiépítésére. A pályázat bruttó értéke: 1.842.087.498,- Ft.
Az igényelt támogatás: 1.555.214.177,- Ft (84,43 %), a szükséges
önerő: 286.873.321,- Ft.
A szükséges pályázati önerőt a Szegvári Víziközmű Csatornamű
Társulat biztosítja a lakosok által befizetett lakáskassza
megtakarításokból.
A fenti pályázati önerőt a Szegvári Víziközmű Csatornamű
Társulat az OTP Bank Nyrt-től felhalmozási célú hitelként veszi fel
a lakáskassza szerződések lejártáig.
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2.) A
Társulat
által
felvett
fenti
hitel
önkormányzatunk készfizető kezességet vállal.

visszafizetésére

Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető.

Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

R. Nagy Mihály
Bába Miklós
képviselő, jkv. hitelesítő

