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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. sz. 
 
 
Szám: 50-12 /2011. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 12-én megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Fodor Albert polgármester 
  Andó Zoltánné képviselő 
  Galyas András képviselő 
  Simon Lórántné képviselő 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Bibliák István képviselő 
   
 
az ülés egész időtartamára 
 
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  
  
 Ötvös Béla képviselő 
 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a megválasztott 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el: 
1.) Folyószámla hitelkeret növeléséről szóló határozat módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
 
1.) Folyószámla hitelkeret növeléséről szóló határozat módosítása 
 
Fodor Albert: A Takarékszövetkezet javaslata a folyószámlahitel 15MFt-ra emelése. 
Fedezete a Művelődési Ház és emlékház. Javasolták a 10MFt helyett az 5MFt-ot, amelyet év 
végéig kell visszafizetni.  
 
Bibliák István: Ez összesen 15MFt-ot jelent. Szerettem volna látni mennyi ennek az 
összegnek a havi törlesztőrészlete. 
 
Fodor Albert: Nincs havi törlesztő részlete, év végéig kell visszafizetni. 
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Bibliák István: Nem látom a fedezetét miből fizetjük vissza. Meg kellene vizsgálni hol lehet 
csökkenteni a kiadásainkat! 
 
Fodor Albert: Ez augusztusban úgyis megtörténik, mert kell az ÖNHIKI-hez.  
 
Hodop Istvánné: A létszámcsökkentés nem jelent azonnali megtakarítást. 
 
Bibliák István: Nem emberekre gondoltam. 
 
Hodop Istvánné: Akkor vagy nem szállíttatunk szemetet vagy nem lesz közvilágítás. 
 
Galyas András: Bármi történjen szerintem kevesebb fővel nem tudunk működni. Nem 
kellene ezen gondolkodni. 
 
Andó Zoltánné: 5MFt-al meddig húzzuk ki? Elég lesz ez az összeg szeptemberig? 
 
Fodor Albert: Nem tudjuk, ez csak menet közben derül ki. Ha szükségünk lesz még pénzre 
úgyis szólok. 
 
Hodop Istvánné: Ez likvid hitel és szerintem az előző testületi ülésen mindent 
megbeszéltünk.  
 
Fodor Albert: 70MFt hiányunk van, amit elvettek tőlünk. 
 
Bibliák István: A tartozások kimutatása jó lett volna a mai napra. Kinek és mennyivel 
tartozunk? 
 
Fodor Albert: Bármikor nálam megtekinthető. A tartozások nagy részét a szolgáltatóknak 
elmaradt fizetnivalók és az élelmiszeresek tavalyi számlái teszik ki.  
 
Andó Zoltánné: Most meg lehet nézni? 
 
Fodor Albert: Természetesen. 
 
Andó Zoltánné: Arra kíváncsi Simon Lórántné és Bibliák István képviselőtársaim konkrétan 
mennyivel és kinek tartozunk? 
 
Az Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
    
     49/2011. (VII.12.) sz. ÖK. Határozat 

Tárgy:  Folyószámla hitelkeret növeléséről szóló 
határozat módosítása 
 
Az Önkormányzat a 48/2011. (VII.8.) sz. Önkormányzati 
Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
     Az Önkormányzat 
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átmeneti pénzügyi gondjai enyhítésére, valamint 
közszolgáltatási és államigazgatási feladatainak 
folyamatos működtetéséhez megnyitott folyószámla 
hitelkeretének 15 millió forintra történő megemelését 
határozza el a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél, 
melynek fedezetéül az Izsó Miklós Művelődési Ház, 
Könyvtár és Emlékház (hrsz. 1126) kistermét, 
nagytermét és a hozzá tartozó helyiségeket ajánlja fel.  
Az így megnövelt hitelkeretből igénybevett kölcsön 
összegét, mint likvid hitelt 2011. december 31-ig 
folyamatosan fizeti vissza.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 10 nap 

 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.   
 
 

Kmf. 
 
 
Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
Jegyző        polgármester 
 
 
 
 


