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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 16-17/2015. (III. 9.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 16/2015. (III. 9.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 17/2015. (III. 9.) számú határozat: Kölcsön nyújtásáról döntés (KO-SZI Bt. részére)  

 

Rendeletek:  

-  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. KO-SZI Bt. részére kölcsön nyújtása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

 

Monostorpályi, 2015. március 9.      

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. március 9-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Futó Ferencné  képviselő   

- Berényi Attiláné  képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel: -  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 2 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 7 fő képviselő jelen van.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. KO-SZI Bt. részére kölcsön nyújtása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

A határozat – tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A 2015. március 9-ei Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

16/2015. (III. 9.) számú  

Határozata  
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A Képviselő - Testület   

 A 2015. március 9-ei Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: KO-SZI Bt. részére kölcsön nyújtása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Az egészségház felújítása kapcsán keresett meg engem a fővállalkozó, a KO-SZI Bt. 

képviselője. Kérelmezte, hogy 3 M forint kölcsönt tudna e biztosítani részére az 

önkormányzat addig, amíg a támogatást meg nem kapja a közreműködő szervezettől. Ez 

egyébként egy-két héten belül meglesz.  

Eddig semmilyen probléma nem jelentkezett a felújításnál, becsületesen végzik a munkájukat, 

kiváló minőségben. Én javaslom, hogy adjuk oda részükre a 3 M forint kölcsönt.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Én is javaslom.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ahhoz, hogy boldogulni tudjanak, természetesen én is javaslom.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás más részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás más részéről nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester   

Amennyiben más kérdés nincs, javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a 

Képviselő – Testület.  

 

„A Képviselő - Testület   

1. 3.000.000 Forint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsönösszeg) biztosít a KO-SZI 99 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275 Monostorpályi, 

Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke, adószám: 20390152-2-

09, mint Adós, továbbiakban: Adós) részére az ÉAOP- 4.1.2/A-12-2013-0069 

azonosító számú a „Monostorpályi, Landler tér 4. sz. alatt található Egészségház 

bővítése, felújítása, átépítése és akadálymentesítése” tárgyú projekt keretében   

megvalósuló  a 4275 Monostorpályi, Landler tér 4. sz. alatt található Egészségház 

bővítésére, felújítására, átépítésére és akadálymentesítésére (továbbiakban: Projekt)  

 

2. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: legkésőbb a Projektben a soron következő 

elszámolás során a Projekt EU támogatásából a közreműködő szervezet által az Adós 

részére kifizetett összeg bankszámlájára történő megérkezését követő 5 napon belül, 

de legkésőbb 2015. április 30. napjáig.   

 

3. A Kölcsönösszeg a Projekt felújítási munkálataira használható kizárólag.  

 

4. A Kölcsönösszeg biztosítása részleteit a jelen határozattal jóváhagyott 

kölcsönszerződés-tervezet tartalmazza.  
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5. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés-tervezet aláírására, valamint az 

ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és az esetlegesen felmerülő szerződések 

aláírására. ” 

 

Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

17/2015. (III. 9.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. 3.000.000 Forint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsönösszeg) biztosít a KO-SZI 99 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275 Monostorpályi, 

Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke, adószám: 20390152-2-

09, mint Adós, továbbiakban: Adós) részére az ÉAOP- 4.1.2/A-12-2013-0069 

azonosító számú a „Monostorpályi, Landler tér 4. sz. alatt található Egészségház 

bővítése, felújítása, átépítése és akadálymentesítése” tárgyú projekt keretében   

megvalósuló  a 4275 Monostorpályi, Landler tér 4. sz. alatt található Egészségház 

bővítésére, felújítására, átépítésére és akadálymentesítésére (továbbiakban: Projekt)  

 

2. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: legkésőbb a Projektben a soron következő 

elszámolás során a Projekt EU támogatásából a közreműködő szervezet által az Adós 

részére kifizetett összeg bankszámlájára történő megérkezését követő 5 napon belül, 

de legkésőbb 2015. április 30. napjáig.   

 

3. A Kölcsönösszeg a Projekt felújítási munkálataira használható kizárólag.  

 

4. A Kölcsönösszeg biztosítása részleteit a jelen határozattal jóváhagyott 

kölcsönszerződés-tervezet tartalmazza.  

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés-tervezet aláírására, valamint az 

ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és az esetlegesen felmerülő szerződések 

aláírására.  

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  


