JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 21-én
megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Tanka Sándor képviselő
Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. OTP hitelkérelem
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Különfélék
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A képviselőtestület már korábban elfogadta a munkabér és
folyószámla hiteligénylést.
Az OTP Bank megküldte hitelkérelmünkre az ajánlatát. Szinte teljesen azonos a korábbival.
Javaslom az ajánlatban foglaltak szerinti hitelszerződés megkötését.
Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
93/2011. (XI. 21.) KTH számú határozat

Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete működőképességének biztosításához a
83/2011. (X. 6.) KTH számú határozatának b. pontját jelen határozat a. pontja szerint
módosítja és a hitelszerződések feltételeit az OTP Bank Nyrt. ajánlatával egyezően jelen
határozat b. pontja szerint fogadja el.
a.) Az önkormányzat munkabérhitel igénylését jóváhagyta akként, hogy Hencida Községi
Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel munkabér hitelszerződést kössön.
A munkabér hitelkeret összege 8.900.000.-Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázezer forint, ami
maximum az éves nettó bérelőirányzat 1/12-ed része lehet.
b.) Folyószámla hitel:
Kockázatvállalás összege forintban:

20 000 000 HUF

Kockázatvállalás végső lejárata:

2012. október 28.

Rendelkezésre tartás:

2012. október 28. napjáig 20 millió Ft.

Törlesztési ütemezés:

Rendelkezésre tartási jutalék:

Rulírozó jelleggel, legkésőbb lejáratkor egy
összegben.
OTP irányadó forint kamat + 0,4% (jelenleg
15,5%)
változó: jelenleg 1 %/év

Kezelési költség:

változó: jelenleg 0,5 %/év

Ügyleti kamat: változó:

A hiteldíj megfizetésének
esedékessége:

Szerződéskötési díj:

minden naptári negyedév utolsó banki
munkanapján, ill. a szerződés megszűnésével
egyidejűleg
1%, jelenleg 200 000 Ft, melynek megfizetése
szerződéskötési feltétel

Szerződéskötési feltétel:
• Szerződéskötési díj megfizetése
Fedezetek:
• Hencida Községi Önkormányzat költségvetési bevételeinek OTP Bank Nyrt javára
történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt;
• 20 millió forint és járulékai erejéig 1. ranghelyen bejegyzett zálogjog a Hencida
belterület 165/2 hrsz-ú ingatanra;
• Hencida Község Önkormányzatának 11738046-15728434 számú
Nyrt-nél vezetett számláján beszedés benyújtására felhatalmazó levél.
Egyéb kikötések:
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OTP

Bank

1) A szerződés aláírását követően 30 napon belül Önkormányzat köteles becsatolni
Képviselő
Testületi határozatának
kiegészítését
(módosítását)
a
fedezeti kör
vonatkozásában.
2) Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai megfizetését éves
költségvetéseibe a hitel futamideje alatt betervezi, és a Képviselő-testület jóváhagyja.
3) Önkormányzat vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan minden az O T P Bank
Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít.
Ennek keretében:
— költségvetési
rendeletét,
annak
módosításait
és
évközi
beszámolóját,
zárszámadását
elfogadásukat követő 15 napon belül könyvvizsgálói jelentéssel együtt hiteles
másolatban,
— a MÁK részére készített évközi gazdálkodási adatokat (pénzforgalrm jelentések,
beszámolók, testületi határozatok) a MAK-nak való megküldéssel egy időben
— negyedévente, a negyedévet követő hónap végéig negyedéves beszámolóját,
korosított vevő/adós, szállító kimutatását (felhalmozási-működési),
— az önkormányzat jelentős (50%-ot elérő) érdekeltségeiben lévő társaságai végleges
beszámolóit tulajdonos által elfogadó határozattal legkésőbb a beszámolást követő év
június 15-éig O T P Bank Nyrt-hez benyújtja.
4) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása a hitel
kondícióinak felülvizsgálatát, a kamatfelár 0,5%-os emelését vonhatja maga után.
5) Önkormányzat vállalja, hogy adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az
Önkormányzat a MÁK-nál elkülönített számlát nem nyit, az adósságrendezési
kérelem bírósághoz
történő beérkezése és a cégközlönyben történő közzététel
időszakára.
6) Önkormányzat köteles a Banknál vezetett 11738046-15373003 számú költségvetési
elszámolási számláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló
számláját a hitelszerződés fennállása alatt fenntartani. Az Önkormányzat jelen szerződés
aláírásával hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a költségvetési elszámolási számla, illetve a
mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számla megszüntetése vagy
megszűnése esetén a Bank jogosult a hitel kamatát, díjait és a hitelkezelési díj mértékét
egyoldalúan módosítani.
7) Önkormányzat a Bankszámlaszerződést a jelen szerződés időtartama alatt - a
teljes hiteltartozás visszafizetéséig - nem mondhatja fel.
A 2010. november 23. napján 1-2-10-3800 1089-1 számon létrejött Folyószámla-hitelkeret
szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Munkabérhitel:
Kockázatvállalás összege forintban:

8 900 000 HUF

Kockázatvállalás végső lejárata:

2012. október 28.

Rendelkezésre tartás:

2012. október 28. napjáig
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Rendelkezésre tartott összeg:

8 900 000 HUF

Törlesztési ütemezés:

Havonta, legkésőbb az állami támogatás
megérkezésekor, illetve a végső lejárat napján
változó: OTP irányadó forint kamat + 1,15%
(jelenleg 16,25%)
nincs felszámítva

Ügyleti kamat:
Egyéb díjtétel:

Folyósítási feltétel:
- Cégszerűen aláírt kérelem a kért összegnek, a folyósítás napjának és a törlesztés kért
időpontjának feltüntetésével, valamint nyilatkozat arról, hogy adósságrendezési eljárás, csőd
közeli helyzet nem áll fenn, illetve a várható havi nettó bérelőirányzat összegéről.
- Konstrukció szerint
Egyéb kikötések:
1) Konstrukció szerint.
2) Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igénybe vehető Kölcsön összegét felülvizsgálni és
csökkenteni, amennyiben a folyósítandó Kölcsön összegétől tartósan vagy az OTP Bank
Nyrt. megítélése szerint jelentősen elmarad az állami normatív hozzájárulás
Kölcsön folyósítását megelőző két (2) hónapban kiutalt és/vagy várható havi
összege vagy változik a személyi juttatások előirányzatainak összege.
3) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Kölcsön összege nem haladhatja meg a
Lehívó Levélben megjelölt várható következő havi nettó állami normatív hozzájárulás
összegét.
4) Az OTP Bank Nyrt.-nek az Önkormányzattal szemben 30 napon túli követelése nem
állhat fenn, illetve az Önkormányzat sorban álló tétellel nem rendelkezhet.
5) Önkormányzat vállalja, hogy adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az
Önkormányzat a MÁK-nál elkülönített letéti számlát nem nyit, az adósságrendezési
kérelem bírósághoz
történő beérkezése és a cégközlönyben történő közzététel
időszakára.
6) Önkormányzat vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan minden az OTP Bank Nyrt.
által kért adatszolgáltatást teljesít.
Ennek keretében:
- az előző év zárszámadását és a tárgyév költségvetési tervét (MÁK űrlapokkal), a MÁK
részére készített évközi gazdálkodási adatokat (pénzforgalmi jelentések, beszámolók, testületi
határozatok) a MÁK-nak való megküldéssel egy időben korosított vevők-adósok/szállító
kimutatással együtt (korosított szállító kimutatás megosztva, működési/felhalmozási/összesen
részletezéssel).
7) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása a hitel
kondícióinak felülvizsgálatát, a kamatfelár emelését vonhatja maga után.
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8) Önkormányzat köteles a Banknál vezetett költségvetési-, illetve pénzforgalmi
számláját a hitelszerződés fennállása alatt fenntartani. Önkormányzat hozzájárul és
tudomásul veszi, hogy a számlák megszüntetése, vagy megszűnése esetén a Bank jogosult a
hitel kamatát, díjait és a hitelkezelési díj mértékét egyoldalúan módosítani.
A Képviselő Testület felhatalmazást ad a polgármester és a jegyző részére, a folyószámla és
munkabérhitel igénylésére és a fentiek szerinti szerződés aláírására.
Felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Határidő: azonnal
Az OTP Bank Nyrt. ajánlatát a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
2. napirendi pont

Szémán László polgármester: A LOCAL AGENDA 21 anyagához nem kívánok
kommentárt fűzni. Javaslatot teszek annak elfogadására. Kérem a szavazatokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
94/2011. ( XI. 21.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Berettyóújfalui Kistérség Local Agenda
21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Vh-ért felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
Szémán László polgármester: Tájékoztatásul közlöm a képviselő testülettel, hogy következő
testületi ülés 2011. november 30.-án lesz megtartva.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 9 óra 30
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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