JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 17-én,
08,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Rendelet száma
46/2015. (IV.17.)

Tárgya
A Bükkszék Termálstrand Kft. folyószámla hitel
keretéhez kezesség nyújtása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Kóti László alpolgármester
Távolmaradását bejelentette: Dr. Katona Miklósné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. A Bükkszék termálstrand Kft. folyószámla hitel keretéhez kézfizető kezesség nyújtása.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő bejelentette
távolmaradását, de a testület így is határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását .
I. napirendi pont: A Bükkszék termálstrand Kft. folyószámla hitel keretéhez kézfizető kezesség
nyújtása.
Zagyva Ferencné: A strand folyószámla hitele április 23-án lejár. Ennek a meghosszabbításához
szükség van az önkormányzat kezességvállalására. Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs,
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint , változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő -testület az alábbi határozatot hozta:
46/2015.(IV.17.) önkormányzati határozat:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosi jogkörében eljárva a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés
d) pontja alapján hozzájárul, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. a 2015. április 23. napján
lejáró folyószámlahitele helyébe az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél 20.000.000,Ft, azaz húszmillió forint összegű folyószámla hitelkeretre új szerződést kössön, naptári
éven belüli lejáratú futamidővel.
2. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bükkszék Termálstrand Kft.
legfőbb szerve az 1. pontban meghatározott folyószámlahitelhez kezességet vállal. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a kezességvállalásra vonatkozó
szerződés aláírására.
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3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a folyószámlahitel vagyoni fedezetére az
önkormányzati tulajdonban álló bükkszéki belterület 304 hrsz-on nyilvántartott,
természetben a Bükkszék, Béke u. 2. szám alatt található, általános iskola megnevezésű
ingatlant, valamint a bükkszéki belterület 755/1 hrsz-on nyilvántartott kemping épület és
udvar elnevezésű ingatlant a külön értékbecslés szerint megállapított becsérték alapul
bevételével a folyószámlahitelt nyújtó pénzintézet megterhelje.
4. A Képviselő-testület a Bükkszék Termálstrand Kft. folyószámlahitele kezességvállalásához
0,95%/év összegű kezességvállalási díjat köt ki, melyet a Bükkszék Termálstrand Kft. a
hitelszerződés aláírását követő 30 napon belül köteles megfizetni a Bükkszék Községi
Önkormányzat 62800376-11016164 számú számlájára.
5. A Képviselő-testület felhívja a Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetését a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §(1) bekezdésének
betartására, mely szerint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
adósságot keletkeztető ügylete –a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylet kivételével- a Kormány hozzájárulásához kötött.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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