
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 16-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:128-129 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés folyószámlahitel hosszabbításához 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

128/2018.(XI.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 16-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

129/2018.(XI.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

alapján a számlavezető Tiszántúli-Takarék 37 000 000 Ft, azaz harminchétmillió forint 

folyószámlahitelt igényel a 2019. 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 továbbra is 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. november 16-i 

rendkívüli üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Varró Géza 

képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, Mile Tünde Enikő és 

Szabó László képviselő 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 8.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 4 jelen van. Az alábbi napirendi pontot javasolnám 

elfogadásra: 

 

1./ Előterjesztés folyószámlahitel hosszabbításához 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

128/2018.(XI.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 16-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés folyószámlahitel hosszabbításához 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Ezt azért kell, hogy 2019 évre is és akkor hozzuk meg most a testületi határozatot és 

akkor egybe kezelik a hitel keret bővítést és a hitel meghosszabbítását jövőre és akkor nem kell 

még egyszer tárgyalnunk. Kérdés, javaslat, észrevétel? 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy kérdésem lenne. Egy földrészletet tettünk bele? Mert egy helyrajzi szám van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pedagógus földet, meg a jegyzői lak és az Életház. Földből egy van, de az majdnem 

10 hektár. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem annyi aggályom lenne, mert a 37 millió forintot hoztuk magunkkal, tudtuk, hogy 

hiányunk van. Igazából a jövőre nézve, mert a folyószámla hitel megy jövőre is. Meg szükség 

van rá, ez nem kérdés. Úgy látom, ha jövőre is ugyanilyen feltételekkel indulunk neki az évnek, 

akkor még plusz hiányunk lesz. Kicsit oda kellene nézni, mint amit már beszéltünk is, hogy 

milyen feladaton hogy tudnánk, mit tudnánk szűkebben mérni a kiadásokat. Nagyon szeretném 

ha ez tényleg meg is valósulna. Átnéznénk feladatonként mit lehetne esetleg hogy ne kerüljön 

ilyen helyzetbe az önkormányzat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a novemberi testületi ülésen napirendi pont lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Megint ott tartunk, hogy görcsölünk a kiadásokon. Amíg nekünk Püspökladánynak 

évente 15 millió forintot kell fizetni addig ez így is itt lesz. Ezt nem bírjuk. Ha erre nincs 

megoldás akkor tudomásul kell venni, hogy ez továbbra is így lesz. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ebben az átnézésben ez is benne lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mennyit kell most fizetni a Segítő Kezeknek? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 9,5 millió forintot. A hivatalnak meg 8 millió forint. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez már majdnem 20 millió forint. És minden évben volt visszafizetésünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazásra teszem fel, aki elfogadja a határozati javaslatot kérem szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

129/2018.(XI.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 



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

bekezdése alapján a számlavezető Tiszántúli-Takarék 37 000 000 Ft, azaz 

harminchétmillió forint folyószámlahitelt igényel a 2019. 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 továbbra is 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 

 Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 8.07 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


