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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 20-án 

18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. 

 

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület 

tagjait, jegyzı asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 megjelent fıvel 

határozatképes.  

 

A Képviselı-testület 9 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendi pontot elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Rehorovszky Gáborné és Szarvas Csaba képviselıket választja. 

 

 

1. Kezesség vállalás a Petıfi tér felújításához 

      Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Nyugdíjas Egyesület a Petıfi tér felújítására kiírta a közbeszerzést. A 

szerzıdés aláírása elıtt gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozó kifizetéséhez a hitel 

rendelkezésre álljon, mert a LEADER pályázat utófinanszírozott. A Sajóvölgye 

Takarékszövetkezet a pályázati ígérvény mellett az önkormányzat készfizetı kezességét is 

kéri, ezért a pályázat benyújtásakor megkötött megállapodásban vállalt kezességhez most 

testületi határozat kell. Kérem a testületet, hogy a felújjítás érdekében szavazzuk ezt meg. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

42/2012.(XI.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

A Képviselı-testület 

készfizetı kezességet vállal a kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület  ( 2173. Kartal, 

Baross u. 117.)  Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél igényelt 36.816.218,- Ft összegő, a Kartal, 

Petıfi tér felújításához pályázati pénzeszköz megelılegezésére hitelhez, mert a Nyugdíjas 

Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló közterületet újítja fel és rendelkezik az MVH 
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Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 231/1307/36/17/2011. számú, 36.816.218,- Ft 

összegő támogatási határozatával, kötelezettségvállalásával. 

 

Kijelenti, hogy a 2011. évi CXCIV. tv. értelmében a készfizetı kezesség vállalásnak törvényi 

akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. 

 

A készfizetı kezesség fedezetének felajánlja a kartali  

• 921/2. hrsz.-ú, lakóház, udvar és orvosi rendelı megnevezéső, 3586 m2  nagyságú, 

Kartal, Baross u. 18. szám alatti, 

• 657/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar és orvosi rendelı és egyéb épület megnevezéső, 1452 m2  

nagyságú, Kartal, Mártírok u. 10. szám alatti, 

• 953. hrsz.-ú, sporttelep megnevezéső, 2.3748 m2 nagyságú, Kartal, Baross u. 2. szám 

alatti ingatlant. 

 

Mellékel két lezárt  év költségvetésének tervezett és záró költségvetését, valamint az  adott év 

költségvetési tervét a beadott módosításokkal. 

 

Beleegyezik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanra kötött vagyonbiztosítást a 

Takarékszövetkezetre engedményezi, s annak rendszeres pénzügyi teljesítésérıl minden évben 

legalább egyszer írásban tájékoztatja a Takarékszövetkezetet. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a kezesség vállalásáról szóló szerzıdést írja 

alá. 

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık részvételét a rendkívüli ülést 

bezárja. 

Kmf. 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

  Rehorovszky Gáborné Szarvas Csaba 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


