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Döntés folyószámlahitel igényléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 7-én
(csütörtök) de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Haraszti István
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Balogh Zsigmond

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Balogh Zsigmond települési
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz igénybe éven
belüli visszafizetéssel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől.
A fedezet terhére felajánlott biztosítékok az alábbi ingatlanok: Nagykereki 66/1, 642 hrsz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2016. január 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2016. (I. 07.) számú Nkt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz igénybe
éven belüli visszafizetéssel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől.
A fedezet terhére felajánlott biztosítékok az alábbi ingatlanok: Nagykereki 66/1, 642
hrsz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. január 31.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület ülését bezárta.
K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

3

