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3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. sz. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 08-án megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Fodor Albert polgármester 
  Andó Zoltánné képviselő 
  Galyas András képviselő 
  Ötvös Béla alpolgármester 
  Hodop Istvánné képviselő 
  Bibliák István képviselő 
   
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
az ülés egész időtartamára 
 
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
 
 
Távolmaradását előzetesen jelezte:  
  
 Simon Lórántné 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 növelése 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
 
1.) Folyószámla hitelkeret növelése 
 
Fodor Albert: 4.5MFt-ot kaptunk ÖNHIKI-re. Ez az összeg egyik számlánk rendezésére sem 
elég. Ígéretet kaptunk szeptemberben egy nagyobb összegre. A normatívából csak a béreket 
tudjuk rendezni. A számlákra már semmi sem jut.  
Ha magunk ellen kérünk adósságrendezést tudunk tovább működni a pénzügyi gondnok 
közreműködésével. Szeptemberig azonban várnunk kellene, mert adósságrendezés esetén nem 
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lehet pályáznunk semmire. A Takarékszövetkezettől véleményt kértünk vehetnénk-e még fel 
kölcsönt? Nem zárkóztak el. Azzal szeptemberig kihúzhatnánk.  
 
Andó Zoltánné: Szeptemberig kihúzzuk a kölcsönből és utána adósságrendezünk. Milyen 
összeget vennénk fel? 
 
Fodor Albert: 10MFt-ot, de attól függ mennyit adnak. 
 
Andó Zoltánné: Adósságrendezésnél már nem tudunk pályázni, ezért jó lenne addig húzni. 
 
Galyas András: Próbáljuk meg elkerülni az adósságrendezést. Folyószámlahitelt vegyünk fel 
és ne működésit.  
 
Ötvös Béla: Az a véleményem azért kaptunk ilyen kevés összeget, mert úgy gondolták 
fölösleges dolgokra költenénk. Szeptember előtt jó lenne az országgyűlési képviselőket egy 
testületi ülésre meghívni.  
 
Fodor Albert: Mindenképpen szeretném, ha legalább egy országgyűlési képviselő eljönne 
egy testületi ülésre.  
 
Hodop Istvánné: Próbáljuk ezt az utolsó lehetőséget kihasználni, hátha kedvezőbb változás 
lesz. Támogatom a kölcsön felvételét. Vegyük fel a hitelt amennyiben az lehetséges.  
 
Fodor Albert: Nem lenne célszerű hosszú távú hitelt felvenni. 
 
Bibliák István: Tudomásul veszem az előterjesztést. Melyik lyukat tömjük be ebből a 
pénzből? Mi lesz ha szeptemberben nem kapunk ÖNHIKI-t.  
 
Fodor Albert: Akkor marad az adósságrendezés. A szolgáltatók állítólag akkor is 
szolgáltatnak.  
 
Bibliák István: Jó lenne a hiányt és a tartozásunkat a következő ülésre kimutatás formájában 
elkészíteni. Támogatom a hitelfelvételt és szeptemberre adjuk be újra az ÖNHIKI-t. 
 
Fodor Albert: Havonta készpénzből fizetjük az élelmiszerszámlákat, kivéve a sütőipart. A 
szolgáltatóknak, mint a TIGÁZ nem tudunk fizetni. Az éves 90MFt-ból ez nem jön ki.  
 
Galyas András: A kintlévőség behajtása hogyan történik? 
 
Szécsi Ottó: Átadtuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az összes iratot. Választ még nem 
kaptunk. 
 
Galyas András: Kell ezért fizetnünk? 
 
Szécsi Ottó: Nem 
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Az Önkormányzat 6 szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
    
     48/2011. (VII.08.) sz. ÖK. Határozat 
     Tárgy:  Folyószámla hitelkeret növelése 
 
     Az Önkormányzat 

Átmeneti pénzügyi gondjai enyhítésére, valamint 
közszolgáltatási és államigazgatási feladatainak 
folyamatos működtetéséhez megnyitott folyószámla 
hitelkeretének 20 millió forintra történő megemelését 
határozza el a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél. 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 
 
 
 
 


