JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 20.-án
11.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
73/2012.(III.20.)
74/2012.(III.20.)

Tárgya
MFB szerződés módosításáról
Tájékoztatási és értelmezési záradékról
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő

Távolmaradását jelezte: Koska Pál alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Mint azt már tudjátok a Magyar Fejlesztési
Banknál kezdeményeznünk kell a hitelszerződés módosítását az általános forgalmi adó
visszaigénylése miatt. A testülettől, határozat formájában felhatalmazást kérek, a szerződés
módosítása tárgyában. Felolvasom a határozati javaslatot.
A határozati javaslat felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
73/2012.(III.20.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar Fejlesztési
Bankkal 11064Ü62118/2011/4. számon a „Bükkszéki SALVUS Gyógyfürdő és
Strandfejlesztés” tárgyú fejlesztési hitel szerződésének módosítását az általános forgalmi adó
visszaigénylése miatt.
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a szerződés módosítás tárgyában
járjon el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: A strand kivitelezési munkálataira az önkormányzat a ZÁÉV Építőipari
Zrt-vel köt szerződést. A szerződést, mivel a közbeszerzési kiírásban szerepelt, tartalmilag
nem lehet módosítani. Több pontban pontosítás vált szükségessé, ezért a megkötésre kerülő
szerződést kiegészítjük egy Tájékoztatási és értelmezési záradékkal, amelyet most felolvasok
a testület tagjainak.
A záradék felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki a
kézfelnyújtással jelezze.

Tájékoztatási és értelmezési záradékot elfogadja, kérem
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A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2012.(III.20.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Bükkszéki Gyógyfürdő és
Strandfejlesztés” kivitelezésére a ZÁÉV Építőipari Zrt-vel kötendő szerződés csatolt szövegű
kiegészítését elfogadja.
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a kiegészítés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné
polgármester
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