VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE
Szám: KOZP/4-12/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2012. november 29-én 12 óra 50 perckor megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl

Az ülés helye:

Városháza Kossuth terme (Veszprém, Óváros tér 9.)

Jelen vannak:

Porga Gyula polgármester, Brányi Mária alpolgármester, Némedi
Lajos alpolgármester, dr. Mohos Gábor jegyzı, dr. Fejes István
aljegyzı, Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit Czaun
János, Gerstmár Ferenc, Halmay György, Hartmann Ferenc,
Katanics Sándor, Nagy Piroska, Némethné Károlyi Jolán, Ovádi
Péter, Siklódi Levente, Stigelmaier Józsefné, dr. Strenner Zoltán,
Takács László képviselık

Távolmaradását elıre jelezte: dr. Mihalovics Péter képviselı
Porga Gyula:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 18 képviselıbıl
17 fı van jelen, a Közgyőlés határozatképes. Dr. Mihalovics Péter képviselı úr
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venne a rendkívüli ülésen.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülésen egy napirendi pont tárgyalására kerül sor,
melynek címe: Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása.
A napirend meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a
Közgyőlés jelen lévı 17 tagja 17 igen szavazattal meghozta a következı határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
383/2012. (XI.30.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jelen ülésének
napirendjét a következık szerint állapítja meg:
Napirend:

1. Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
(Az elıterjesztés teljes szövege a jegyzıkönyvhöz kapcsolva.)
Napirend tárgyalása:
1. Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Elıadó: Porga Gyula
polgármester
Porga Gyula:
A Közgyőlés korábban döntött arról, hogy 3,6 milliárd forint mőködési célú hitelt
kíván felvenni a számlavezetı pénzintézettıl. A törvény módosításának
köszönhetıen a bank 3 milliárd forint erejéig likvid hitelt tud biztosítani az
Önkormányzat számára. A korábban elfogadott határozatot módosítani kell, mert
nem mőködési, hanem likviditási hitelre jogosultak. Nem bıvül az a portfólió, ami
fedezetként korábban lett felajánlva. Köszönetét fejezte ki, hogy képviselı társai
hozzájárultak az elıterjesztés gyors tárgyalásához.
Hartmann Ferenc:
Úgy gondolja, hogy a napirendi pont ily módon történı tárgyalása evidencia. Az
ellenzék képviselıinek is érdeke, hogy a többség tudja mőködtetni a várost, a
költségvetési gazdálkodást az eredeti szándéknak megfelelıen meg tudják valósítani.
A határozati javaslat 1. pontja úgy szól, hogy „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése – a 4. pontban megjelölt idıpontban - hatályon kívül helyezi a
271/2012. (IX. 14.) határozatának 1. pontját.” Mirıl szól a hivatkozott határozati
javaslat? Helyénvaló az elıterjesztés, ha ügyrendi szempontból megfelel.
Scher Ágota:
A Közgyőlés 2012. szeptember 13-ai ülésén hozta meg ezt a határozatot, ami arról
szólt, hogy a hároméves futamidejő mőködési hitel felvételéhez ajánlja fel az
Önkormányzat az ingatlanfedezetet, emiatt kell azt a pontot hatályon kívül helyezni,
mert nem mőködési, hanem folyószámlahitel lesz.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyőlés jelenlévı 17
tagja 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
384/2012. (XI.29.) határozata
az Önkormányzat 271/2012. (IX. 14.) határozat 1. pontjának hatályon kívül
helyezésérıl és a folyószámlahitelhez történı ingatlanfedezet jóváhagyásáról
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése – a 4. pontban
megjelölt idıpontban - hatályon kívül helyezi a 271/2012. (IX. 14.)
határozatának 1. pontját.

2.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az
OTP NyRt-vel kötött 3.000.000 eFt folyószámla hitelre és 300.000 eFt összegő
munkabérhitelre kötött szerzıdés 2013. június 30-ig történı
meghosszabbítását. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
meghosszabbítását célzó módosító okirat aláírására.

3.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyja a folyószámlahitel
igénybevételének ingatlanfedezet biztosítását. A fedezetül bevonható
ingatlanok megnevezése: Vásárcsarnok (Veszprém, Jutasi út, 4079 hrsz),
Lakóépület (Veszprém, Karacs T. u. 2., 3018/31 hrsz), Lıtér (Veszprém,
Belsı körgyőrő, 4948 hrsz), Irodaház (Veszprém, Szeglethy u. 4., 121 hrsz).

4.

A határozat a 2011. évi CXCIV. törvényt módosító, Egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépésével
egyidejőleg lép hatályba.

Felelıs:

a szerzıdés aláírásáért:
a szerzıdés elıkészítéséért:

Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezetı

Határidı: Törvény hatálybalépését követı nap

A Közgyőlés több napirendi pontot nem tárgyalt, a polgármester 12 óra 54 perckor
az ülést berekesztette.
k.m.f.
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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