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Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2012. 

 
KIVONAT  

A képviselő-testület 2012. július 16-i nyílt üléséről 
 
 
 
1.  59/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
2. 60/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. II. félévi munkatervét az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
3. 61/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eFt 
Megnevezés / év 2012 2013 2014 2015 

Saját bevételek 50%-a 7831 8250 7950 8150 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 

0 0 0 0 

arány (a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdés szerint) % 0 0 0 0 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
4. 62/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyből felbont 1.490 ezer forintnak megfelelő 
összeget. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összegnek az értékpapír számláról a 
költségvetési elszámolási számlára való utalásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. július 18. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 



Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2012. 

5. 63/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
1. Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatás-megelőlegező hitel 

igénybevételét rendeli el. A hitelt az OTP Bank Nyrt.-től veszi fel az Önkormányzat. 
A hitel célja: A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és 
működtetése jogcímre igénybe vehető támogatási alapból elnyert támogatás 
megelőlegezése. 
A hitel összege: 12.297.950,- Ft 
A hitel futamideje: 2 hónap, lejárata: 2012. szeptember 24. 
Hitelfedezet: A Képviselő-testület kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 

jóváhagyja. 
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 

bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, 
települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló 
támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül 
történő engedményezését.  

• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése  
• ingatlanfedezet 
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték 
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás 
alá. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó 
biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő: 2012. július 23. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
6. 64/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi falunapi rendezvényre 250 
ezer forint keretet biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: 2012. augusztus 26. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
7. 65/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyalja út bővítése tárgyában a Páli 
Bt. (székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 59.; adószáma: 26847418-2-18) ajánlatát 
fogadja el bruttó  3.495.548,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az ajánlattevőket értesítse. 



Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2012. 

 
Határidő: 2012. július 23. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
8. 66/2012. (VII. 16.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarlaki Római Katolikus 
Egyházközség kérelmének helyt ad, és számára mentességet biztosít a szennyvíz-csatorna 
közmű-hozzájárulás befizetése alól a Magyarlaki templom (246 hrsz.-ú ingatlan) tekintetében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyházközségi Képviselő-testület 
értesítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
Csörötnek, 2012. július 31. 
 
 
 
 Markó László sk. 
  körjegyző 


