Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
6/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 21-én
(kedden) 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.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontra:

Napirendi pont:
1.) Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételeihez
Előadó: Molnár Sándor polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pont tárgyalása:
1.) Kezességvállalás civil szervezetek hitelfelvételeihez
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági
Társaság a VÉ-Fesztivál megrendezésére nyert pályázatot. Ehhez 2.000.000 Ft hitel
felvételére van szükségük, melyhez az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy készfizető kezességet vállal a Vásárosfalui
Hagyományőrző Ifjúsági Társaság által pályázaton nyert VÉ-Fesztivál megrendezéséhez
szükséges 2.000.000 Ft összegű hitelfelvételhez, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

26/2012.(VIII.21.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
készfizető kezességet vállal a Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági
Társaság által a 8308672404 számon nyilvántartott, pályázaton nyert,
a „VÉ-Fesztivál” megrendezéséhez szükséges 2.000.000 Ft összegű
hitelfelvételhez.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a beledi Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezetet értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 22.
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány a kuglizó
építésére nyert pályázatot. Ehhez 6.000.000 Ft hitel felvételére van szükségük, melyhez az
önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy készfizető kezességet vállal a Vásárosfalu Jövőjéért
Alapítvány által pályázaton nyert kuglizó építéséhez szükséges 6.000.000 Ft összegű
hitelfelvételhez, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
27/2012.(VIII.21.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
készfizető kezességet vállal a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány által a
8310673310 számon nyilvántartott, pályázaton nyert, a kuglizó, mint
közösségi tér építési beruházás megvalósításához szükséges 6.000.000
Ft összegű hitelfelvételhez.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a beledi Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezetet értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. augusztus 22.
Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 19,20 órakor bezárta.
K.m.f.
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