
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 27-én megtartott 

soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

                        Kovács Péter József képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

jelen van, Nagy Sándor, Keresztes Péter Pál és Vágner Olivér képviselők hiányoznak, a 

képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Enyedi Ferencné  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

A rendkívüli ülés összehívása telefonon történt, két napirend megtárgyalásának elfogadását 

javaslom, mely a következő: 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

 

Boldog István polgármester: mindkét hitel visszafizetési határideje ez év november 2-án jár 

le. A fizetési nehézségek miatt szükséges a hitelek meghosszabbítása 1 évvel, melyet a bank 

elfogadott. Tehát ezek a hitelek meglévők, csak hitelmódosításra kerül sor. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

50/2009. (X.27.) Határozata 

 

Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 3.170. 000 Ft, azaz hárommillió-

egyszázhetvenezer forint rulírozó munkabérhitel felvételét határozta el a Magyarországi 

Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.  

 

2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2010. november 2. 

 

3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a 

Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező 

SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 

járulékai erejéig. 

 

5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez 

szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000 

Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést. 

 

 Határidő: 2009. november 1. 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Hajdú László jegyző helyben 

      4./  Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3. 

 

  

2./ Napirend 

 

Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

51/2009. (X.27.) Határozata 

 

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

 

 



1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 15. 000. 000 Ft, azaz tizenötmillió 

forint rövid lejáratú folyószámla – hitel felvételét határozta el a Magyarországi Volksbank 

Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.  

A közigazgatási illetve államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez, illetve 

ellátásához a Képviselőtestület elengedhetetlennek tartja a folyószámla – hitellel való 

rendelkezést. 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen határozatával 15. 000. 000 forint, azaz 

tizenötmillió forint folyószámla – hitel felvételét határozta el. 

 

2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2010. november 2. 

 

3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a 

Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező 

SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 

járulékai erejéig. 

 

5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez 

szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000 

Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést. 

 

 Határidő: 2009. november 1. 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Hajdú László jegyző helyben 

      4./  Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester               jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Enyedi Ferencné / 

         Képviselő              képviselő 


