
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. október 17-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:117-118 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés folyószámla hitelkeret emeléséről 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

117/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 17-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

118/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján a meglévő 3 500 000 Ft (hárommillió-ötszázezer forint) 

folyószámla-hitelkeretét 37 000 000 Ft-ra (harminchétmillió forint) történő emelését 

igényli a Tiszántúli-Takarék Takarékszövetkezettől 2018. december 31-ig, 

2. vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a pénzintézet 

rendelkezésére bocsátja, 

3. nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve 

kötelezőnek tartja, 

4. A 37 000 000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak fedezeteként felajánlja a 

következő önkormányzati ingatlanokat: 

 4163 Szerep, Nagy utca 36. lakóház, udvar – 6 hrsz. 

 4163 Szerep, Nagy utca 46. kivett idősek otthona – 1 hrsz. 

 4163 Szerep külterület, szántó mezőgazdasági terület – 077/22 hrsz. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 17-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot.  

 

1./ Előterjesztés folyószámla hitelkeret emeléséről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

 

117/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 17-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés folyószámla hitelkeret emeléséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést mindenki megkapta, a pénzügyes kollegák készítették el. Ezzel 

kapcsolatban kérdés, javaslat? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem úgy volt hogy Erika jön ma? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ma négy bizottsági ülése van, nem jön. Novemberi testületi ülésre fog kijönni, hogy a 

megszorításokról, spórolási lehetőségekről beszéljünk. Tegnap voltam nála, másfél órát 



egyeztettünk, kerestünk lehetőségeket. Mikkel lehet valós pénzeket megfogni. Megkértem 

nézze át tüzetesen a költségvetést. Novemberben lesz esedékes a költségvetési rendelet 

módosítása is. Úgy mint régen amikor felállítottunk egy költségvetési koncepciót most egy 

megtakarítási koncepciót állítunk fel, és ehhez mérten tervezik meg a jövő évi költségvetést.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az látható előre, hogy milyen területen tudunk spórolni Tündi? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Először a napirendről és utána amit Erikával közösen láttunk arról beszélhetünk. 

Éves szinten 4-5 millió forintot megfogunk tudni spórolni. Kérdés? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez a hitelkeret december 31-ig szól? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, ez éven belüli lejáratú. Minden év december 31-ével fel kell tölteni a folyószámla 

hitelkeretet és utána újra igényelni és januártól úgy biztosítják a számunkra. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Erre már most szükségünk van, ezért is vesszük fel?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Át lett vezetve szeptember 30-al. Az Államkincstárnál kell vezetni azokat a pályázati 

számlákat, amiken 50 millió forintnál nagyobb összeg szerepel. Nekünk egy pályázatunk van 

még az energetikai pályázat, amiből pénz volt az önkormányzatnál. Szeptember 30-ig meg 

kellett nyitni egy Államkincstári számlát és rá kellett tenni a pénzt, ekkor vettük észre, hogy 

költségvetési hiányunk van, amit hitel felvétellel tudunk csak megoldani. 

 

Szabó László képviselő 

 December 31-ig nem tudjuk kigazdálkodni ezt a pénzt, ezért van szükség a folyószámla 

hitelkeretre. Csodában bízhatunk de kicsi rá az esély. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mi történik ha december 31-én nem tudjuk ezt a pénzt a folyószámlán hagyni vagy 

rakni? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ilyen nem fog előfordulni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most december 31-el biztos, hogy nem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annyiszor vesszük fel ahányszor akarjuk. Ha felvesszük, felvesszük, ha nem vesszük, 

nem vesszük. Ha jól értelmezem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Igen, akkor egy készenlétre tartási díja van. Akkor ott van a folyószámlánkon. Ha 

nincsen használva akkor csak ezt a készenlétre tartási díjat kell fizetni, amennyit használunk 

belőle annak az arányában kell kamatot fizetni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ugyanúgy mint a hitelkeretnél ami most is van.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezzel egy kicsit előrébb járunk, ennyi.  

 

Szabó László képviselő 

 Jelenleg nem nagyon tudunk mást csinálni, viszont fel kell készülnünk a megszorító 

intézkedésekre amit eszközölnünk kell a 2019-es költségvetési évben. Azt nem tehetjük meg, 

hogy jön a választás és ott hagyunk mínusz 20-30 millió forintot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt nem hagyhatjuk úgy. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Pedig visszafizetni nem lesz egyszerű. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nem hogy nem lesz egyszerű, hanem nem tudod visszafizetni. Ha ugyanez a rendszer 

megy tovább akkor ez csak rosszabb lesz. Tudomásul kell venni, hogy itt van ez a közös hivatal 

amivel ölnek bennünket és minden évben tegyél hozzá 8 millió forintot, a Segítő Kezekhez 10 

millió forintot, meg még hasonló dolgok. Ennyit nem fogsz tudni kigazdálkodni.  Ehhez egy 

nagyon gazdag település kellene, hogy adjunk már a nagyobb testvérnek, mert ő biztos 

szegényebb mint mi. Ezzel maximálisan nem tudok egyetérteni. Eladósítjuk a falut nyakra főre. 

Az államnak nagy szerepe van ebben, hiszen ezt ő hozta létre, ő rendezte, akkor adjon rá 

megfelelő finanszírozást. Nem kótyavetyéltük el ezt a pénzt. A fejlesztésekre fordítottuk a 

faluban. Szerintem ez egy normális dolog. Nem támogatom, hogy bármilyen szinten eladósítjuk 

a falut. Arról nem is beszélve, hogy neked van egy kis hiteled amit fizetgetsz vissza évek hosszú 

során keresztül és akkor azt mondják milyen jól gazdálkodik, nincs különösebb adóssága, majd 

azt a kis pénzt visszafizeti, nem is kell támogatni. Az ilyen az én esetemben nagyon sok volt és 

röhögött a markába akit kistafírungozták. Nem támogatok semmiféle hitelfelvételt. Valami 

készenléti hitel még rendben is van, de biztosítékot akarok látni, hogy ahhoz nem piszkálunk 

hozzá. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor beszéljünk arról mi lehet a legrosszabb esetben? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Fogalmunk sincs mi lehet a legrosszabb esetben. Egyelőre van valakinek tapasztalata? 

Senkinek nincs tapasztalata. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legrosszabb esetben adósságrendezés. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Hol vagyunk még attól. 



Szabó László képviselő 

 Igazad van Balázs, hogy ez az eladósodás nem csak a mi gondunk és felelősségünk, de 

nekünk kell megoldani. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mondhatom azt is, hogy nekem van egy nagyon jó ötletem, akkor el kell küldeni a 

jegyzőt, a polgármestert, meg Oláhnét és kiírjuk a hivatalra, hogy bizonytalan ideig zárva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel lesz 33 millió forintunk? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az sokba fog kerülni a végkielégítések miatt. 

 

Győri Balázs képviselő 

 De annak lennek értelme, mert a kis akármiknek nem sok értelme van. 

 

Szabó László képviselő 

 Nekem nem az a javaslatom, hogy küldjünk el 3 embert. Azt javaslom hallgassuk meg 

Pandur Erika ötleteit és az önkormányzat által finanszírozott intézmények vezetőit kell 

összehívni. Ők mit tudnak esetleg javasolni. Tudom, hogy ezek a pénzek ki vannak centizve 

évek óta, de meg kell mindent próbálni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erika sem javasolja, hogy kezdjünk el egy drasztikus létszám leépítést, mert nincs 

értelme. Novemberre átnézi mivel lehet kalkulálni. Kötelező normatíván felüli részeket meg 

kell nézni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A novemberi testületi ülésre és bizottsági ülésre kérünk egy tájékoztatást a pénzügyi 

dolgozóktól. Minden hónapban egyszer a gazdasági vezető látogasson el hozzánk, hogy legyen 

rálátásunk, hogy éppen hogy állunk a felhasználásokkal. 

 

Szabó László képviselő 

 A tankerült kéri azt, hogy a tornaterem bérleti szerződését módosítsuk aszerint, hogy 

szeptember 1-től június 15-ig vennék igénybe a tornatermet. Ez is jelent 1 millió forintot.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden sokat jelent éves szinten. Akkor aki az előterjesztéssel egyetért, kérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

118/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

5. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján a meglévő 3 500 000 Ft (hárommillió-ötszázezer forint) 

folyószámla-hitelkeretét 37 000 000 Ft-ra (harminchétmillió forint) történő emelését 

igényli a Tiszántúli-Takarék Takarékszövetkezettől 2018. december 31-ig, 



6. vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a pénzintézet 

rendelkezésére bocsátja, 

7. nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve 

kötelezőnek tartja, 

8. A 37 000 000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak fedezeteként felajánlja a 

következő önkormányzati ingatlanokat: 

 4163 Szerep, Nagy utca 36. lakóház, udvar – 6 hrsz. 

 4163 Szerep, Nagy utca 46. kivett idősek otthona – 1 hrsz. 

 4163 Szerep külterület, szántó mezőgazdasági terület – 077/22 hrsz. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.30 órakor az ülést bezárta. 

 

 


