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Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. december 4-én  megtartott  üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla alpolgármester 
    Simon Lórántné képviselő 
  
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  
  
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind a 7  fő képviselő  jelen van, így azt megnyitja.  
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint fogadnak 
el: 
 

1.) Adósságrendezéssel kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: polgármester 

 
Fodor Albert: Bár erre még nem hívtak fel bennünket, szeretné, ha határozatot hoznának 
arról, hogy az adósságrendezési eljárásban részt kívánnak venni, és a fennálló hiteleken túl a 
számlatartozást is bevonnák az eljárásba. Erről kéri a testület döntését. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Kérni lehet. Olyan határozatot hozunk, melyről még jogszabály sincs. Jobb, 
ha felkészülünk rá, hogy szükség lehet ilyen tartalmú határozatra. Lehet ilyen határozatot 
hozni, hiszen kérni akármit lehet. 
 
Fodor Albert: A bank hívta fel a figyelmet arra, hogy szükség lehet ilyen döntésre. 



 
Bibliák István: Minden fennálló tartozást az eljárás alá kell vonni, majd lehúzzák, amit nem 
adnak meg. December 18-ig felkeresik az önkormányzatokat, azt nyilatkozták. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
       Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

                         129/2012.(XII.04.) Határozata 
  az adósságrendezési eljárásban való részvételi szándékáról 
 
Az önkormányzat az adósságrendezési eljárásban részt kíván venni. 
Kéri az adósságrendezés alá vonni a 20 millió Ft összegű, 
2420110001 szerződésszámú folyószámlahitelt, az 5,8 millió Ft 
összegű, 2420120016 szerződés számú munkabérhitelt, valamint a 
2012. december 12-én fennálló számlatartozást. 
 
 

Fodor Albert: A folyószámlahitel folytatásáról is döntést kell hozni? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem, arról nem. Hiszen jövőre elvileg nem is lehet hitelt felvenni, csak 
kormányzati engedéllyel, és arról elég jövőre is dönteni. 
 
Fodor Albert: A kötelező feladatokra sem elég a pénz. Egyik szakfeladaton sem elég a 
normatíva a feladat ellátására. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Szerinte most nem kell dönteni a jövő évi likvidhitelről. 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja. 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
                Jegyző      polgármester 
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