Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 07. napján 16 órai
kezdettel megtartott rendkívüli ülésének

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai ( 1 - 3 )

Száma:

/2019. közp.

TÁRGYSOROZATA

1.) Előterjesztés folyószámlahitel felvétele tárgyában

2.) Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezető választásának tárgyában

Juhász Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv
Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 07.
napján 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Városháza I. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
Jelen vannak:

Juhász Zoltán polgármester,
Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester,
Horváth Tibor alpolgármester,
Tóth Zoltán alpolgármester,
Sőrés László,
Balogh Imre,
Széplaki Tamás,
Bereczkiné Pápai Margit képviselők.

Távol vannak:

Papp László képviselő.

Jelenlévő meghívott: Bereczki Mária jegyző,
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.)
Önk. rendelet alapján meghívottak:
Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatal vezetője
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,
Bogdán Zoltán RNÖ elnöke,
Nagykálló Város Díszpolgárai:
Fodor János,
Dr. Vonza András,
Horváth György nagytiszteletű úr,
Vitai László apát úr,
Dr. Soltész Mihály parochus úr,
Harsányi Gézáné,
Önkormányzati intézmények vezetői
Polgármester úr köszönti a jelenlévőket!
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő van jelen az
ülésen. Papp László igazoltan van távol.
Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására:

1.) Előterjesztés folyószámlahitel felvétele tárgyában
2.) Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezető választásának tárgyában
Rendkívüli ülés összehívását a folyószámlahitel felvételéről szóló napirend indokolta.
Van-e valakinek még napirendi javaslata? – Nincs.
Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslatok megtárgyalásával, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt
napirendi pontok megtárgyalásával egyetért.

N A P I R E N D E K:
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés folyószámlahitel felvétele tárgyában
Előadó: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Felkérem, Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet!
Bereczki Mária: A 236/2018. (XI.15.) KT. határozattal támogatást

megelőlegező hitel

felvételéről döntött a képviselő-testület. Ez a Forrás dűlő és a Fintortagi út építéséhez
kapcsolódó forrásokat szolgálta volna. Beadtuk a kérelmet, és a Takarékszövetkezet
jelezte, hogy nekik szükséges az az információ, amit minden év márciusában szoktunk
elküldeni, és abban fel kell tüntetni ezt a támogatást megelőlegező hitelt is.
Elküldtük a kérelmet a minisztériumba, hogy nyissák meg a felületet. December 5-e óta
nem kaptunk erre semmilyen választ. A Kincstártól kértünk segítséget, akik azt mondták,
hogy visszamenőleg már nem lehet megnyitni. Így 2019. évre vonatkozóan lehet majd
betervezni.
Abban kérnénk a képviselő-testület döntését, hogy folyószámlahitelt vennénk fel, amihez
nem kell Kormányengedély. Annyi kritérium van ennél a hitelnél, hogy december 31-ig
vissza kell fizetni.
Jelenleg, amiket kifizettünk számlák, illetve ha a végszámlát is kifizetjük a pályázathoz
kapcsolódóan,

akkor

olyan

80-85

móFt,

amit

már

kifizettünk.

Ezt

a

pályázati

elszámoláskor vissza fogjuk kapni. Úgy gondolom, hogy a visszafizetése a hitelnek, nem
fog problémát jelenteni.
Juhász Zoltán: Van-e kérdése valakinek? – Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy a 236/2018. (XI.15.) KT. határozat visszavonásra kerüljön, kérem,
szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja
a javaslatot, és a következő határozatot hozza:

-------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2019. (I.07.) Kt.

határozata

támogatás előfinanszírozó hitel igényléséről szóló 236/2018. (XI.15.) KT. határozat
visszavonása tárgyában
A Képviselő – testület:
1.) támogatás előfinanszírozó hitel igénylése tárgyában hozott 236/2018. (XI.15.) KT.
határozatot visszavonja.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: polgármester

Értesülnek:


Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.)



Képviselő-testületi referens.



Gazdasági Iroda



Ügyintéző



Irattár.
-------------------------------------------------------------------

Aki egyetért a 100 millió forintos hitel felvételével, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja
a javaslatot, és a következő határozatot hozza:

-------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2019.( I.07.) Kt.

határozata

támogatás előfinanszírozó hitel igénylése tárgyában
A Képviselő – testület:
1.) hozzájárul a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettől, mint számlavezető banktól
100 millió forint folyószámlahitel felvételéhez,
-

a hitel igénybevételének időpontja: 2019. január

-

a hitel végső lejárata: 2019. december 31.

-

hiteltörlesztés: a számlára érkező bevételek

-

hitel fedezete: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 2018.10.09-én hozott
döntésében

szereplő

jelzálogfedezetként

felsorolt

ingatlanok

közül

a

szükséges ingatlan.
2.) kötelezettséget vállal, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetésébe a hitel
visszafizetését és a hiteldíjak megfizetését betervezi és jóváhagyja.
3.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelkérelem benyújtására, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: polgármester

Értesülnek:


Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.)



Képviselő-testületi referens.



Gazdasági Iroda



Ügyintéző /2018.



Irattár.

------------------------------------------------------------------Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezető választása
tárgyában
Előterjesztő: Juhász Zoltán polgármester (csatolt előterjesztés szerint)
Juhász Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdése valakinek? - Nincs.
Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja
a javaslatot, és a következő határozatot hozza:

-------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2019. (I.07.) Kt.

határozata

a Kállai Kettős Gazda Kft. Ügyvezető választása tárgyában
A Képviselő – testület:
1.) a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyvezetőjének Baglé Jánost választja (aki 1992. június
hó 05. napján Nyíregyházán született, anyja neve: Svelta Marianna, lakik: 4555
Levelek, Kossuth út 45. szám) 2019. január 01. napjától 2019. december 31.
napjáig

szóló

határozott

időtartamra.

Az

ügyvezető

feladatait

megbízási

jogviszonyban látja el, bruttó 30.000,-Ft/hó megbízási díj ellenében, valamint
jogosult havonta 50.000,-Ft gépjármű használathoz kapcsolódó költségtérítésre.
2.) elfogadja a Kállai Kettős Gazda Kft. kapcsolódó jelen határozat szerinti Társasági
Szerződésének módosítását.
3.) Baglé János ügyvezetőnek a megbízás lejártától 2018. december 31-től a mai
napig a Kállai Kettős Gazda Kft. ügyében tett jognyilatkozatait jóváhagyja.

4.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Társasági
szerződés aláírására.
5.) felhatalmazza a Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Irodát a módosítás cégbíróságon
történő képviseletére.
Határidő: 2019. január 11.
Felelős: polgármester, jegyző

Értesülnek:


Kállai Kettős Gazda Kft. (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)



Dr. Sarkadi Erika Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 16.)



Képviselő-testületi referens.



Gazdasági Iroda



Ügyintéző



Irattár.
-------------------------------------------------------------------

Polgármester megköszönte a megjelenést,
az ülést 16 óra 30 perckor bezárta.
k.m.e.
P.H.

Juhász Zoltán

Bereczki Mária

polgármester

jegyző

