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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. 
 
 
 
Szám:  145/9/2014. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-én 
reggel 7:30  órától   megtartott  rendkívüli nyílt  üléséről. 
 
Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
   Andó Zoltánné képviselő 
  Bibliák István képviselő   
  Hodop Istvánné képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Simon Lórántné képviselő ( 6 fő ) 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte: Galyas András képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 
 
 az ülés egész időtartamára 
   
  Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető   
 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel  a 7fő képviselő közül 6 fő jelen van, így azt megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az  ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a 
szóbeli meghívóval megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1.) Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. c. pályázat benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Működési hitel felvételére javaslat 
Előterjesztő: polgármester 
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Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Rendkívüli önkormányzati támogatás 
2014. c. pályázat benyújtása c. napirendet tárgyalja. 
 
 

Fodor Albert polgármester: Szeptember 30-ig lehetőség van benyújtani pályázatot rendkívüli 
önkormányzati támogatásra. 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző:  A pályázat a ki nem fizetett számlák kiegyenlítésére 
nyújthat fedezetet. Nem túl sok a kifizetetlen számla, hiszen a legtöbb közüzemi szolgáltató 
megszünteti a szolgáltatást, ha nem fizetjük ki a díjat. Az ÉHG-nek azonban 4 havi díjjal 
tartozunk. Egy havi díj 1-1,2 millió Ft. Ezen számlák kiegyenlítésre nyújthatunk be pályázatot. 
Ha mégsem kapunk támogatást, akkor is ki kell fizetnünk a számlákat. Így 5 millió Ft 
működési hitel felvételét javasolja a testület felé.  
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását, ill. a hitel felvételét. 
 
Simon Lórántné képviselő: Ha a pályázati pénzből visszafizetjük a hitelt két hónap múlva, 
mennyi lesz a kamat? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Nem tudja, de nem sok. 
 
Andó Zoltánné képviselő: Korábban nem vettek fel hitelt, és kiderül, hogy azok jártak jobban, 
akik merészebbek voltak, mert a hitel visszafizetésére is kaptak támogatást. 
 
Hodop Istvánné képviselő: Mi lesz a hitelfelvétel indokolása? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az ÉHG  számlák kifizetése. Hiszen ha nem kapunk 
támogatást, akkor is ki kell fizetni. 
 
Simon Lórántné képviselő: A pályázati pénzből visszafizetjük a hitelt? 
 
Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Erről majd az Önkormányzat dönt a pályázat 
eredményének ismeretében. 
 
Fodor Albert polgármester: Javasolja a rendkívüli önkormányzat támogatás iránti pályázat 
benyújtását. 
 
A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

40/2014.(VIII.11.) Határozata 
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 

benyújtásáról 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 
benyújtására kiírást pályázaton való részvételéről 
határoz. 
 
Utasítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a pályázat 
hatásidőben történő benyújtásáról gondoskodjék. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: kiírás szerint 

 
 

Az Önkormányzat a 2. napirend keretén belül a Működési hitel felvételére javaslat c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Az előző napirendi pontnál elhangzottak alapján javasolja a működési 
hitel felvételét. 
 
 

A szavazásban 6 képviselő vesz részt. 
 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete  6  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

41/2014.(VIII.11.) Határozata 
működési hitel felvételéről 

 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a hitel felvételéhez, 
melynek összege öt millió forint, tervezett kezdő dátuma 
2014. augusztus 18. végdátuma 2014. december 31. a  hitel 
célja: rövid lejáratú hitelt.  
Kijelenti, hogy a 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a 
hitelfelvételnek törvényi akadálya nincs, kormányzati 
engedélyhez nem kötött. 
 
Kijelenti, hogy a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan nem 
az önkormányzati törzsvagyon része, forgalomképes 
(vagyonkataszter bemutatása), megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
rendelkezéseinek. 
 
Kijelenti, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a 
hitelfelvételi korlát által megszabott feltételeknek 2011. 
CXCIV. törvény 10. §-a értelmében. 
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Mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és záró 
költségvetését, valamint az adott év költségvetési tervét a 
beadott módosításokkal. 
  
Beleegyezik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanra kötött 
vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre engedményezi, 
annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről minden évben 
legalább egyszer írásban tájékoztatja a 
Takarékszövetkezetet. 
 
Utasítja a polgármester és jegyzőt, hogy a hitelfelvétellel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 5 nap 

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

 
 
 

K.m.f. 
 

 Fodor Albert       Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  
 polgármester          megbízásából távollétében 
 
 
                         Kovácsné Szalai Krisztina  
                       aljegyző, kirendeltségvezető 
 
 
 
 
 
 

 
 


