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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2018. április 13-i rendkívüli ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt,
Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából
mind a 9 fő jelen van.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend elfogadást és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. B3 TAKARÉK Szövetkezetnél értékpapír számlán szabad pénzeszköz elhelyezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester

Napirend tárgyalása
1. B3 TAKARÉK Szövetkezetnél értékpapír számlán
szabad pénzeszköz elhelyezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy május 03-ától nem lesz lehetőség értékpapírt
vásárolni jogi személyeknek, csak magánszemélyeknek, ezért úgy döntöttek, hogy még a mai
napon újra elhelyezik az Önkormányzat szabad pénzét értékpapír számlára a B3
Takarékszövetkezethez. Ennek az az oka, hogy a bankok nem tudják a magánszemélyeket
kiszolgálni, mivel eddig a cégek vásárolták fel az értékpapírokat.
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Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
77/2018.(04.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy 200 000 000 Ftot a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél értékpapír számlán elhelyezzen,
a jelenlegi 200 650 000 Ft értékpapír befektetés mellett.
Fenti összegből 100 000 000 Ft-ot féléves kincstárjegy,
100 000 000 Ft-ot pedig kamatozó kincstárjegy vásárlására
határoz meg a Képviselő-testület.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a B3
TAKARÉK Szövetkezetnél befektetett átmenetileg szabad
pénzeszköz kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalával
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török Anita
pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő
beszámolási kötelezettség előírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Török Anita pénzügyi vezető
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli önkormányzati
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

dr. Szatmári Attila
jegyző
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