Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. július 30-án
(hétfőn) 19,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán, Balázs Ottó,
Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a testületi ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Igazoltan hiányzik Molnár Rita képviselő-testületi tag.
Elmondja, hogy a rendkívüli ülésre pályázati lehetőség, folyószámla hitelkeret
meghosszabbítás, 2 támogatási kérelem, és iskoláztatási támogatással kapcsolatos döntés
miatt kellett sort keríteni.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Turisztikai pályázat benyújtása Linkó szálláshely kialakítására
Előadó: Molnár Sándor polgármester
2.) Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
3.) Döntést igénylő ügyek
a) Szociális ügyek
b) Döntés iskoláztatási támogatásról
4.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Turisztikai pályázat benyújtása Linkó szálláshely kialakítására
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy turisztikai pályázat benyújtására van lehetőség a
faluházban szálláshely kialakítására. A beruházás összköltsége nettó 33.075.736 Ft, az
igényelt támogatás összege nettó 19.845.441 Ft, az önerő összege nettó 13.230.295 Ft. Az
ÁFA teljes összege 8.930.448 Ft, melyet az önkormányzatnak az önerőn felül biztosítani kell.
A pályázat beadási határideje: 2012. július 31.

A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
21/2012.(VII.30.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja pályázat benyújtását az EMVA-ból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akció Csoportok
közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatásokra projekt
keretében Linkó szálláshely kialakítására Vásárosfaluban.
A tervezett beruházás összköltsége: 33.075.736 Ft (ÁFA nélkül).
Az igényelt támogatás összege: 19.845.441 Ft (ÁFA nélkül).
Az önerő összege: 13.230.295 Ft (ÁFA nélkül).
A beruházáshoz szükséges ÁFA teljes összegét, 8.930.448 Ft-ot az
önkormányzat az önerő összegén felül biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti feltételek mellett a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. július 31.
2.) Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a tavalyi évben kötött folyószámla hitelkeret
augusztus 26-án lejár. Javasolja a hitelkeret meghosszabbítását 2013. augusztus 26-ig az
önkormányzat zavartalan működése érdekében. Pl. a nyárbúcsúztató fesztiválra nyert
támogatás utófinanszírozott, így az önkormányzat nem kényszerül hitelfelvételre.
A képviselő-testület a folyószámla hitelkeret meghosszabbításával egyetértett, és egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
22/2012.(VII.30.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
átmeneti forráshiány miatt - a Beledi Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezettel (9343 Beled, Rákóczi u. 131.) kötött 1.750.000
Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint folyószámla hitelkeret
lejárati idejét 2013. augusztus 26-ig meghosszabbítja az alábbi
hitelfeltételekkel:
A hitel kamata: 3 havi BUBOR + 3%.
Rendelkezésre tartási díj: 0,5%.
Utasítja a polgármestert, hogy
meghosszabbításáról gondoskodjon.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 27.
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3.) Döntést igénylő ügyek
a) Szociális ügyek
b) Döntés iskoláztatási támogatásról
A képviselő-testület a napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta.
4.) Egyebek

Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 19,45 órakor bezárta.
K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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