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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 19-én 11:00 órakor 

megtartott  rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye:  Kékkút Község Önkormányzata épülete 

  8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak:  Pék László polgármester 

    Vasáros István alpolgármester 

                 Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

                              

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

Kajtár Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerinti 

napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2011. (VII. 19.) HATÁROZATA 

 

A 2011. július 19-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. július 

19-i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A gyógyszerutalványról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

2. Folyószámla hitelkeret módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. A gyógyszerutalványról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: tudja mindenki, hogy milyen anyagi helyzetbe került az 

önkormányzat, ezért kell ezt a támogatási formát megszüntetni. Ha úgy alakul a pénzügyi 

helyzet, akkor valamilyen formában visszaállítják. 

Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2011.(VII. 25.) önkormányzati rendelete 

 

A gyógyszerutalványról szóló 12/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül 

helyezéséről 
 

 

2. Folyószámla hitelkeret módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 
 

Pék László, polgármester: Mint tudják, hoztak egy döntést, hogy a számlánkat mínusz 2 

millió forintig el tudják vinni. Ezt a keretet kellene felemelni 5 millió forintra. Ezzel 

kapcsolatban csak határozatot kell hozni. A pénzügyi bevételi forrásoknak szeptemberi 

bevétele csak töredéke lesz a vártnak. Nem kell kihasználni a keretet, hanem inkább legyen 

biztos tartalék a működésre. Óvatosan kell költeni. Sajnos ezek a folyamatok befolyásolják, 

hogy ezt a lépést megtegyék. 

Aki egyetért azzal, hogy a folyószámla hitelkeretet 5 millió forintra megemeljék, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2011. (VII. 19.) HATÁROZATA 
 

Folyószámla hitelkeret módosításáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az OTP Bank Nyrt-nél 

rendelkezésre álló, jelenleg 2. 000. 000 Ft összegű folyószámla hitelkeret 5. 000. 000 Ft-ra 

történő megemelését kezdeményezi. 

A folyószámla hitelkeret szerződés egyéb feltételei tekintetében nem kíván változtatni.  

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2011. augusztus 15.  
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Pék László, polgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs a rendkívüli ülést – megköszönve a részvételt – 11:15 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester              körjegyző 


