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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 25.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 65 /2012. (VII. 25.) számú határozat.     
d. rendeletek: - 
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 65/2012. (VII. 25.) számú határozat: Folyószámlahitel felvétele  Z1  
 

Rendeletek:  
- - 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Folyószámlahitel felvétele (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
 
Monostorpályi, 2012. július 25.        
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. július 25.-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Nyilas József képviselő  
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Molnár Edit képviselő   
- Dr. Varga Zoltán képviselő  
- Berényi Attiláné képviselő.   

 
Távolmaradását bejelentette: -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes.   
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását, mely az alábbi:   
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Folyószámlahitel felvétele (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Folyószámlahitel felvétele (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás?  
 
Kérdés és hozzászólás a Képviselő-Testületi tagok részéről nem érkezett.  
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Szabó József polgármester  
Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2012. (VII.  25.) számú határozata 

Folyószámla hitel felvételről 
 
A Képviselő-Testület  

1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy 
határoz, hogy likviditási problémáinak orvoslására, a Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezettől működési célú, rövid lejáratú, 1 éves futamidejű, 10.000.000 
Ft. azaz tízmillió  forint összegű folyószámla hitelt vesz fel 2012. augusztusában. 

2. A törlesztés számlára érkezéskor, jóváíráskor azonnal, legkésőbb 2013. július 30. 
 

3. A Képviselő-testület a 10.000.000 Ft. azaz tízmillió forint összegű folyószámla hitel 
és járulékai erejéig  az Hajdú Takarék Takarékszövetkezetre engedményezi saját 
normatív, állami és SZJA, helyi adó bevételeit és hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
nemfizetés esetében az Hajdú Takarék Takarékszövetkezet igénybejelentéssel él és az 
engedményezett összeggel a bankszámláját megterhelheti. 

 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben a 

költségvetés összeállításakor a működési kiadást követően, de minden egyéb 
fejlesztési kiadást megelőzően a hitel törlesztésére és kamatára előirányzatot biztosít 
és jóváhagy. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel kérelem elkészítésére, 

benyújtására és aláírására. 
 

Határid ő: 2012. július 27.  
Felelős: polgármester 

 
Szabó József polgármester 
Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele, vagy hozzászólása.  
 
Hozzászólás nem érkezett, sem kérdés vagy észrevétel.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
 

K.m.f.  
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
 


