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Napirend előtt
Dr. Császár Károlyné polgármester bemutatja a Bizottság tagjainak a Polgármesteri Hivatal új
munkatársát, Pataki Renátát.
Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van.
Ismerteti a meghívó szerint tervezett napirendi pontokat és javasolja, hogy az 1. napirendi pontot
válasszák szét aszerint, hogy elsőként kapjanak tájékoztatást az önkormányzat jelenlegi pénzügyi
helyzetéről, majd arról, hogy milyen intézkedések illetve döntések történtek, hogy rendeződjön a
jelenlegi helyzet, aztán arról, hogy milyen intézkedések lennének szükségesek, majd ezt követően
tárgyaljanak a folyószámlahitel felvételéről.
Ezt követően a Bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Folyószámlahitel felvétel
1.1.Tájékoztatás az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
1.2.Milyen intézkedések illetve döntések történtek, hogy rendeződjön az önkormányzat
jelenlegi pénzügyi helyzete
1.3.Milyen intézkedések lennének szükségesek a jövőben a jelenlegi helyzet elkerülése
érdekében
1.4. Folyószámlahitel felvétele
2. Hevér Lajos Ordas-tó résztulajdonosának kérelme
3. Egyebek
3.1. Nagy Mariann bizottsági tag lemondó nyilatkozata
1. Folyószámlahitel felvétele
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
1.1.

Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
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Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság
tagjaival az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét.
Dr. Császár Károlyné polgármester a kiosztott papír alapú kimutatások alapján ismerteti, hogy
az önkormányzat a jelenleg milyen pénzügyi helyzetben van:
- Elmondja, hogy 4 099 000 Ft összegű normatíva lemondásra került január és június
közötti időszakra, azért, hogy elkerüljük a későbbi bírságot. Ez a normatíva visszavonás
az óvodát érinti ahol jelenleg 6 óvónő és 3 dajka áll munkaviszonyban, akiknek a bérét
ebből a támogatásból fizetik. Eredetileg 61 főre igényelték a támogatást, de csak 54 fő
vette igénybe az óvodai ellátást.
- ÖNHIKI támogatást is szeretett volna az önkormányzat igénybe venni, de csak most
került kiírásra és szeptember 30-ig lehet benyújtani rá az igényt.
- A Telenor-tól várt és a költségvetésben tervezett 1 300 000 Ft bevétel sajnos még az idén
nem várható, erről telefonon kapott tájékoztatást.
- Havonta 2 300 000-2 400 000 Ft a segély, melyből 400 000-500 000 Ft-ot az
önkormányzat saját költségvetéséből gazdálkodik ki havonta.
- A béreket és a segélyeket augusztus hónapban csak úgy tudta az önkormányzat kifizetni,
hogy el kellett adni a Renault autót, mely az önkormányzat tulajdonában volt.
- Számla kifizetési nehézségekkel küzd az önkormányzat, a kifizetetlen tartozás
összegszerűen 1 942 000 Ft, a képviselői tiszteletdíjjal együtt.
- Összesítve július hónapra 30 000 Ft normatíva támogatást kapott az önkormányzat az
eddigi 3 600 000 Ft helyett.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy milyen jellegűek a számlák? Mikor van a fizetési
határidejük ezeknek?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy közüzemi, megbízási, étkezési és működési
számlák, amelyeknek a fizetési határidejük a napokban esedékes.
Lintner Éva pénzügyi vezető felsorolja a fizetési határidőket.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy utoljára július 23-án utaltak és ami azóta
felgyülemlett számla, azokról van most szó.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy most nulla egyenleg van-e a számlán?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy lényegében igen, csak kisebb tételek
vannak az adószámlákon.
Dr. Bonyhády Elemér elnök említi, hogy a korábbi ülésen már volt szó róla, hogy
folyószámlahitelt kell felvenni, de akkor még a Szilk Kft. felé fennálló 3 084 000 Ft tartozás és az
utak tervezésének 3 600 000 Ft-os díja miatt, illetve még ha nyer az önkormányzat a térfigyelő
kamerás pályázaton annak az önrészét is ki kell majd fizetni. Milyen bevételek várhatóak a
közeljövőben?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy az adók szeptemberben és a normatíva
támogatás, de a normatíva lecsökken az óvoda miatt.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy a most visszavont 3 300 000 Ft félévre
vonatkozik-e?
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Lintner Éva pénzügyi vezető elmagyarázza, hogy ezt úgy kell érteni, hogy az egész éves átlag 54
gyerek, de ha kevesebb gyerek lesz az óvodában, akkor az átlaggal megegyező arányban fog
változni a normatíva összege is. Várhatóan még tovább fog csökkeni a gyereklétszám az
óvodában.
Dugántsi Ildikó alpolgármester meglátása, hogy még nem kaptuk meg egész évre a normatívát,
mivel havonta kapjuk.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az első félévben kiutalt különbözet most
visszavonásra került és a Magyar Államkincstár havi bontásban most már csak 54 gyerek után
folyósítja az önkormányzatnak a támogatást.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megjegyzése, hogy a költségvetés tervezésénél ezt is
figyelembe kell venni. Mivel a félév alatt majdnem sikerült a tavalyi egész éves visszafizetendőt
elérni.
Lintner Éva pénzügyi vezető elmondja, hogy az eredeti igénylés a tavaly októberi statisztikai
létszám alapján van lejelentve, ezt törvény írja elő, melyet nem tudnak korrigálni.
Nagyházi Judit óvodavezető is elmondja, hogy nem tudnak mást beleírni vagy manipulálni,
mivel a közoktatási statisztikai adatszolgáltatás szigorú előírások alapján készül, és csak ezeket az
adatokat lehet az igénylésbe írni, mivel ezt kéri a rendszer.
Dugántsi Ildikó alpolgármester következtetése, hogy kevesebb létszámmal nem lehet kitölteni,
hanem csak idő közben lehet korrigálni rajta. Erre vonatkozó kérdése, hogy ezt a visszavonást
egyszerre veszik-e le a számláról?
Lintner Éva pénzügyi vezető válaszol, hogy igen és mivel nincs a számlán elegendő pénz ezért
még tartozunk is.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy miből adódik a NAV felé befizetendő óriási
összeg, mitől lett ebben a hónapban ez 4 217 180 Ft? További kérdése, hogy a decemberi bérekre
kapott előleg miért nem szerepelt a költségvetésben, hiszen most ez is minden hónapban
levonásra kerül.
Lintner Éva pénzügyi vezető mondja, hogy a júniusi bérek után fizetendő járulékok, valamint a
júniusban lett lejelentve a féléves cafetéria is, tehát annak a járulékai és a Tanoda megbízási díjai
utáni járulékok adják ki az összeget. A decemberi bérek úgy kerültek kifizetésre január elején,
hogy nem kaptunk decemberben előleget, hanem a Kincstár közvetlenül a központi számláról
utalta mindenkinek a fizetését.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint akkor módosítani kellet volna ezzel a költségvetést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az évvégi átszervezések pl. pedagógusok
átvétele, járási hivatalokhoz átkerülő köztisztviselők stb. miatt a decemberi bérfizetés január elején
technikailag úgy történt, hogy mindenkinek egységesen a Magyar Államkincstár fizette ki a
béreket közvetlenül egy központi számláról, akár érintve volt az adott önkormányzat dolgozók
átadásában akár nem. Pénzforgalmi szempontból tehát ezt az összeget az önkormányzat nem
kapta meg, de az önkormányzat éves állami támogatása összegében ez benne van.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester akkor ennek következtében az önkormányzatnak december
hónapra nem kellett kifizetnie a béreket.
Lintner Éva pénzügyi vezető egyetért. Január 3-án nem lett utalva bér, mivel nem kaptak hozzá
pénzt.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdezi, hogy mi várható a következő hónapban? Mennyi
normatívára lehet számítani és mennyivel tartozunk még?
Lintner Éva pénzügyi vezető nem tud válaszolni. Átlagban 6 900 000 Ft-ot szokott kapni az
önkormányzat, ebből tartozás 1 300 000 Ft.
Dugántsi Ildikó alpolgármester következtetése, hogy akkor durván 5 600 000 Ft-ot fog kapni
az önkormányzat.
Lintner Éva pénzügyi vezető helyesbíti, hogy kb. 2 500 000 Ft-ot fog csak kapni az
önkormányzat mivel levonják a járulékokat.
Dugántsi Ildikó alpolgármester következtetése, hogy akkor mégsem leszünk pénz nélkül
augusztusban és augusztus végére csak folyik be valamilyen bevétel.
Lintner Éva pénzügyi vezető mondja, hogy azaz összeg éppen hogy csak elég a bérekre.
Dr. Császár Károlyné polgármester kisegíti, hogy ebből még 1 300 000 Ft-ot le fognak vonni,
ami a maradék tartozásunk.
Lintner Éva pénzügyi vezető tájékoztat, hogy ezt az összeget most egyben fogják levenni, nem
pedig decemberben. Ezért csak kb. 1 000 000 Ft normatívára számolhat az önkormányzat legjobb
esetben is.
Dugántsi Ildikó alpolgármester következtetése, hogy akkor szeptemberre helyreállunk. Ha
nagyon spórolunk, akkor az úgy pont elég lesz arra, hogy a béreket ki lehessen fizetni.
Lintner Éva pénzügyi vezető igen, de már a segélyre, megbízási díjakra és a közüzemi
számlákra nem elég.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdezi, hogy az adók hogy jöttek be, mennyi várható? A
kapott kimutatásokból látja, hogy kb. 13 000 000 Ft-ra lehet számítani.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző felsorolja a táblázatból jól látható összegeket, hogy milyen
adóból, mennyi folyt be az első félévben.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy a Telenorról lehet e már tudni valamit? Az
A.S.A.-nál a tartozás miből adódik?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Telenorral kapcsolatban sajnos még nem.
Az A.S.A.-nál pedig az út hozzájárulás miatt van tartozás.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy az A.S.A. miért nem fizet?
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Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy beszélt telefonon az illetékessel és állítása
szerint a szerződés már lejárt, ezért nem fizetnek.
Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy sürgősen meg kell keresni azt a szerződést, hogy
minél hamarabb ki lehessen velük fizettetni a tartozásukat. Ő is látta azt a szerződést és biztos,
hogy nem járt le.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése az óvodai létszámmal kapcsolatban, hogy a szülőkkel
nem lehetne egy olyan szerződést kötni, amiben nyilatkoznak, hogy ha átviszik a gyereküket,
akkor is fizetniük kell valamit, mert így nem lehet előre tervezni.
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszolja, hogy nem lehet, mivel nincs rá törvény.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy 3 fővel többen vannak az óvodában és a
hivatalban is többen vannak a kelleténél, pedig amilyen rossz helyzetben van az önkormányzat,
szerinte ezt nem engedheti meg, és ez ügyben is intézkedni kellene. Össze kell vonni, ha más
megoldás nincs.
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy az óvodában 3 csoport van, ezért van több
ember.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag kérdése, hogy a szülőket megkérdezték-e, hogy
miért viszik el innen a gyerekeiket? Vagy adjanak fel hirdetést, hogy az óvodában van szabad hely
és lehet ide hozni más faluból a gyerekeket.
Nagyházi Judit óvodavezető válaszol, hogy ő csak egy névsort kapott és a szülőkkel nem is
találkozott.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy mi lenne akkor, ha kevesebb gyerekre adnák be az
igényt a támogatásra?
Dugántsi Ildikó alpolgármester válaszol, hogy ezt nem lehet, mivel mondták, hogy szigorú
előírások szerint kell kitölteni a normatíva igénylést.
Viszus István bizottsági tag elmondja óriási összeg hangzott el, amit segélyekre fizet ki az
önkormányzat. Valóban mindenki, aki segélyt kap, tényleg megfelel a feltételeknek?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy mindenhol megvannak a szabályok, hogy mi
alapján kell eldönteni, hogy ki jogosult és ki nem jogosult rá. Mindenkinek kérelmet kell
benyújtania és az alapján van eldöntve a jogosultsága.
Viszus István bizottsági tag javaslata, hogy ezeket vizsgálják felül, hogy biztosan mindenki
megérdemli-e azt a segélyt, amit kap.
Kurucz Attiláné bizottsági tag egyetért, hogy felül kell vizsgálni, mivel túl sokan vannak azok,
akik segélyt kapnak. Mivel kevesebb azok száma, akik fizetnek adót, mint azok, akik nem fizetnek
és mivel az önkormányzatnak is alig van pénze, új adók bevezetésével csak azok életét
lehetetlenítik el, akik rendszeresen fizetnek.
1.2.Milyen intézkedések illetve döntések történtek, hogy rendeződjön az önkormányzat jelenlegi pénzügyi
helyzete
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Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy milyen döntések, intézkedések történtek, hogy az
önkormányzat anyagi helyzetén változtassanak?
Dr. Császár Károlyné polgármester tájékoztat mindenkit, hogy eladták a Renault autót, amely
egy kisebb bevételi forrás volt. A továbbiakban viszont javaslatokat szeretne kérni a bizottság
tagjaitól.
1.3. Milyen intézkedések lennének szükségesek a jövőben a jelenlegi helyzet elkerülése érdekében
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy Kurucz Attiláné képviselő már lényegében tett az
előbbiekben javaslatokat, ezáltal meglepte a polgármester asszony válasza, hiszen ha nincs pénz,
akkor először azt kéne megnézni, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni rövid időn belül a
kiadások csökkentésére. Feltételezi, hogy legalább gondolat szintjén foglalkoztak ezzel a
kérdéssel.
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza erre, hogy természetesen gondolkodtak a költségek
csökkentésén, felmerült a létszámleépítés is. A Hivatalnál is csak 5,4 főt finanszíroznak, mely
eredetileg 7 főről indult, ez rendkívül kevés, ennyi fővel nem lehet a feladatokat ellátni, minden
önkormányzatnak komoly gondot okoz. Az óvodánál ugyanez a probléma. A létszám leépítését
nem tartották jó megoldásnak, mivel a feladatokat nem lehet kevesebb emberrel ellátni.
Utánanéztek, hogy létszámleépítés esetén vissza lehet igényelni a végkielégítés 75%-át, viszont a
25%-ot az önkormányzatnak kell kifizetnie. Erre pályázatot lehet beadni szeptember 25-ig, ennél
nyilatkozni kell, hogy 5 évig nem állítja vissza az önkormányzat a megszüntetett álláshelyet.
Minden dologi kiadáson igyekeznek spórolni, a tisztítószerektől kezdve a fénymásolópapírig.
Dr. Bonyhády Elemér elnök észrevétele, hogy ha ilyen helyzetben van az önkormányzat, akkor
hogy-hogy most vettek fel még egy embert a hivatalba?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy az álláshely megvolt és egy hete
szembesültek a normatíva levonással.
Dr. Bonyhády Elemér elnök válasza, hogy már másfél hónapja szembesültek azzal, hogy
gondok vannak, mikor először felmerült a folyószámlahitel felvétele.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy másfél hónappal ezelőtt mikor a
hitelfelvételről volt szó, akkor nem lett megemlítve, hogy milyen megvonások várhatóak, ha így
folytatódik tovább, igaz nem is lett rákérdezve. Az lett megbeszélve, hogy szeptemberben jönnek
az adók és addig elegendő pénz lesz a működési kiadásokra. Egyetért mindenkivel, aki azt
mondja, hogy át kell gondolnunk a bérköltségeket és a dolgozóknál, hogy mi az ami csak adható
és nem kötelező, és hogy mit tegyenek, ebben a helyzetben, mivel csodára nem lehet várni. Az a
javaslata, hogy kérjék fel a jegyző asszonyt és a polgármester asszonyt, hogy állítsanak össze egy
kimutatást, hogyan gondolják ennek a helyzetnek a megoldását és erről tájékoztassák a képviselő
testületet a következő ülésen.
Dr. Bonyhády Elemér elnök hozzáfűznivalója, hogy voltak jelei annak, hogy milyen rossz lesz a
helyzet, és hogy miért nem tettek semmit. Akkor még nem volt működési probléma, de most már
van, ha még veszünk fel hitelt, akkor a meglévő kifizetendőkön kívül még az is lesz és nem
valószínű, hogy az önkormányzat ki fogja tudni fizetni azt az összeget.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy pont ezt beszélték az előző ülésen, hogy
megvárják a szeptemberi adókat, hogy azok hátha kihúzzák az önkormányzatot ebből a
helyzetből.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy a hiány akkor is hiány és ezt hiányolja, hogy most
kezdenek gondolkodni azon, hogy mit kellene tenni. Mivel ha létszámcsökkentés lesz, akkor ott a
felmondási idő akkor is október, november lesz, vagy már csak jövőre fogjuk érezni annak
hatását. Szerinte nagyon elkésett a dolog.
Dr. Császár Károlyné polgármester Most szembesültünk ezzel a helyzettel, amikor a júliusi
normatíva értesítőt megkaptuk a pénzügytől. Kérdezi Lintner Éva pénzügyi vezetőt, hogy mikor
beszéltek, akkor arról volt szó, hogy kihúzzák addig, míg megkapják a támogatást.
Lintner Éva pénzügyi vezető válasza, hogy a júniusi ülésen, mikor a folyószámlahitel felvételről
volt szó, akkor nem is tudhatta a normatív állami támogatások alakulását. Minden hónap 20-án
teszi közzé a kincstár azt a táblázatot, amiből megtudjuk, hogy mennyi normatív támogatást kap
az önkormányzat, és akkor szólt a jegyző asszonynak, hogy gondok lesznek.
Dr. Császár Károlyné polgármester mondja, hogy akkor ez a válaszom az elnök úrnak.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy köszönöm, de nem fogadom el, mivel a felsorolt
kiadásokat tekintve már látni lehetett, hogy itt gondok lesznek. A legutóbbi ülésen ő már érezte,
hogy itt sajnos valamilyen nagy probléma fog kialakulni. Ezért van ellenvéleményen Ildikóval,
mivel ha úgy döntenek, hogy felveszik a hitelt, akkor majd a legközelebbi ülésen szeptemberben
fognak megint tájékoztatást kapni az elkövetkezendő helyzetről. Ez nem halogatható, ez nem a
szeptemberi ülésre, hanem 1 hét múlva kellene.
Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy elnézést ő azt hitte, hogy augusztusban lesz
testületi ülés, de ha nem akkor egy rendkívüli ülést megint össze kell hívni.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy neki az a javaslata, hogy akkor a következő ülés
legyen 1 hét múlva. Mivel annyira sürgős a dolog, de a döntés következményeként szerinte talán
csak január 1-től lesz valamilyen változás.
Dr. Császár Károlyné polgármester szerint semmi akadálya, hogy akkor egy hét múlva legyen a
következő ülés.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy már ebben az évben látják, hogy jövőre már
nem fognak tudni ugyanennyi létszámmal működni. A mostani döntéssel akkor is csak a
következő évet készítik elő.
Dr. Bonyhády Elemér elnök reakciója erre, hogy neki ezzel az a problémája, hogy már
októberben sem tudnak bért vagy számlákat fizetni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy azért az adók csillapítani fognak valamit, amik
szeptemberben várhatóak.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy akkor viszont, ha erre várunk, akkor minek kell
felvenni a hitelt?
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Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy ezt arra mondta, hogy az elnök úr előbbi
megjegyzése az volt, hogy októberben már nem fognak tudni fizetni és hogy a bejövő adók ezt
korrigálni fogják. Szerinte fel kell venni a folyószámlahitelt, hogy a dolgozók bérét ki lehessen
fizetni. Látják, hogy az augusztusi, szeptemberi normatív támogatás nem lesz elég.
Kurucz Attiláné bizottsági tag meglátása, hogy meg lehetne nézni például azt is, hogy a
diákoknak mennyit fizetnek iskolai támogatásként. Jövőre kevesebbet fognak kapni, ezért jól meg
kell gondolni, hogy mire adnak még ki pénzt.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérése, hogy most döntsenek arról, hogy mikor legyen a
következő ülés, javasolja, hogy 1 hét múlva, augusztus 14-én 18 órakor.
A Bizottság tagjai és a jelen lévők egyetértenek a következő ülés időpontjára tett javaslattal.
1.4. Folyószámlahitel felvétele
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy mennyi folyószámla hitelt vegyenek fel, és hogy
miből fizetik vissza?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy a hitel felvételi javaslat max. 5,8 millió Ft
lehet, melynek átfutási ideje legalább 2 hét és az adókból tervezik visszafizetni.
Dr. Bonyhády Elemér elnök meglátása, hogy az adókból akarják a többi tartozásukat is
kifizetni, így nem valószínű, hogy elegendő lesz a pénz. Kérdése, hogy mennyi várható adókból.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző mondja, hogy pontosan nem lehet megmondani, az első
félévben befolyt összegből lehet kiindulni, a kiosztott kimutatásban szerepel, hogy első félévben
több mint 13 millió Ft volt a bevétel.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy ki lett e számolva, hogy mennyit kell felvenni?
Biztos, hogy a maximumot kell felvenni? Mennyit kell felvenni ahhoz, hogy megmentsen?
Lintner Éva pénzügyi vezető válasza, hogy a bank egy hitelkeret összeget biztosít, így nem kell
felhasználni az egészet. A maximum összeg a gépjárműadó és az iparűzési adó 25 %-a lehet. A
bank az után számol fel kamatot, amit felhasznál az önkormányzat, nem pedig a teljes keret után.
Rendelkezésre tartási jutalékot és kezelési költséget számol fel.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy akkor csak a rendelkezésre tartási jutalékot és a
kezelési költséget spórolnánk meg, ha kevesebb összeget vennénk fel, mint a maximumot.
Lintner Éva pénzügyi vezető kiegészíti, hogy a kamatot is.
Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy minimális az összeg, amivel többet kellene
fizetni akkor, ha 4 millió helyett felvennék a maximumot.
Gergely László képviselő kérdése, hogy ezt a hitelkeretet nem lehet túllépni?
Lintner Éva pénzügyi vezető válasza, hogy nem.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy azért kérdezte, hogy hátha megúsznák
kevesebb hitelfelvétellel. Ami azt jelenti, hogy kevesebbet kellene majd visszafizetni.
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Lintner Éva pénzügyi vezető megjegyzése, hogy a felhasználási időre számítja a bank a kamatot
nem a felvételtől. Át kell számolni, hogy mi várható.
Dugántsi Ildikó alpolgármester mondja, hogy ha számolni tudnának és a következő ülésen
már prezentálni tudnák, hogy mi várható a következő hónapokban, hogy lássák, hogy mégis mire
lehet számítani az elkövetkezendőkben.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy azért azon is el kell gondolkozni, hogy miből lesz
visszafizetve ez az összeg. Mi lesz a számlákkal, amik idén várhatóak még?
Dugántsi Ildikó alpolgármester felvetése, Lintner Éva pénzügyi vezető felé, hogy említette
korábban, hogy megjelent az ÖNHIKI.
Lintner Éva pénzügyi vezető válasza, hogy múlt héten szerdán jelent meg a Magyar
Közlönyben. Le lett töltve a nyomtatvány, és be lesz adva.
Dugántsi Ildikó alpolgármester javaslata, ha már egy rendkívüli testületi lett összehívva, akkor
szavazzanak arról, hogy beadják az ÖNHIKI-re a kérelmet, hogy be lehessen adni.
Viszus István bizottsági tag kérdése, hogy már meg vannak-e az úttervek?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol, hogy még nincsenek.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy azóta nem is voltak itt egyeztetni sem?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy csak az utakat mérik. Csak mérnököket
látott, de a hivatalban nem voltak bent.
Gergely László kérdése, hogy figyelembe vették-e a csapadékvíz elvezetési tervet, mivel az is
kapcsolódik hozzá?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy nem tudja.
Viszus István bizottsági tag megjegyzése, hogy abból jövőre már csak útnak kéne lennie.
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy önerőből biztosan nem lesz út ilyen
költségvetés mellett, csak pályázat útján lehetséges.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy a napirendi ponthoz van e még valakinek kérdése.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy a folyószámlahitel felvételéről nem hoznak e
határozatot?
Dr. Bonyhády Elemér elnök válaszol, hogy azt a javaslatot teszi, hogy 1 hét múlva mikor már a
terveket látják, akkor hozzanak határozatot. Megjegyzi, hogy azt látja, hogy másfél hónap alatt az
önkormányzat nem tett semmit, és kérdése hogy miért nem?
Dugántsi Ildikó alpolgármester válasza, hogy Lintner Éve pénzügyi vezető sem tudta
megmondani, hogy ez lesz a helyzet, ebből következőleg a polgármester asszony sem tudhatta,
hogy ilyen helyzetbe kerülhet az önkormányzat ilyen rövid időn belül.
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Dr. Bonyhády Elemér elnök válasza, hogy azt nem lehetett tudni, hogy nem lesz normatív
támogatás, de hogy gondok vannak és lesznek azt lehetett.
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, hogy azt már tudták januárban is. De azt is, hogy
nem csak a csörögi önkormányzat, hanem az egész ország ilyen helyzetben van.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy nem ért egyet vele, hogy tovább húzzák a
döntést a folyószámlahitel felvételéről, mivel a dolgozók megélhetéséről van szó.
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak arról, hogy 1 hét múlva
tartandó rendkívüli ülésen hozzák meg a végleges döntést ebben az ügyben.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag közbeszól, hogy pont erről volt szó, hogy jövő
hétre összeállítanak egy olyan kimutatást, amely megmutatja, hogy mi az a pénzösszeg, amit
muszáj felvennie az önkormányzatnak.
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászólása, hogy az 5,8 millió Ft egy keret, és ebből egy
bizonyos összeget fognak csak felvenni, amire szükség lesz.
Dr. Bonyhády Elemér elnök válasza, hogy pont erről szeretnének jövő héten dönteni, hogy
mennyi, azaz összeg, ami kihúzza az önkormányzatot a likviditási gondjaiból. Mint a Pénzügyi
Bizottság tagja tesz egy javaslatot, hogy az 1 hét múlva tartandó bizottsági ülés után döntsenek
arról, hogy milyen javaslatot tesznek a képviselő testületnek ebben az ügyben.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy ha most döntenek és benyújtják a hiteligénylést,
akkor mikor kapják meg a pénzt?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszol, hogy az OTP tegnapi tájékoztatása alapján, ha
még ezen a héten benyújtják az igénylést, akkor legkorábban 20-ai héten juthatnak pénzhez.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy ha 1 hét múlva vennék fel? Mert, ha nem most
szavaznak és húzzák, akkor nem tudja, hogy érdemes e későbbre halasztani a szavazást, ha az
önkormányzatnak így is alig van pénze és mindenféleképpen fel kell venni valamennyi hitelt.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszol, hogy akkor természetesen minden 1 héttel
csúszik.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megjegyzése, hogy joga van mindenkinek vagy igennel vagy
nemmel szavazni. Kéri, hogy szavazzanak az általa tett javaslatról.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3igen, 1 nem
26/2013.(VIII.8.) PTK bizottsági határozat
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2013.
augusztus 14-én 18 órakor tartandó ülésére halasztja a folyószámla hitel felvételével
kapcsolatos döntést, amikor információ lesz arról, hogy pontosan milyen összegre van
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szükség és hogyan lesz visszafizetve.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy ha ezen a héten nem tudják elindítani a
folyószámlahitel igénylést, akkor nincs garancia arra, hogy szeptember 3-án ki tudják fizetni a
dolgozók fizetését és a segélyeket.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag válaszol, hogy még mindig jobb, ha nem 3-án
hanem esetleg 5-én lesz fizetés, mint ha egyáltalán nem lesz.
2. Hevér Lajos Ordas-tó résztulajdonosának kérelme
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az Ordas-tó tulajdonosa nyilatkozott, hogy
300 000 Ft-ért megvásárolna a 019 hrsz-ú árkot, minden költséget vállalnak, de ha nem lehet
átminősíteni, akkor kérik az önkormányzat hozzájárulását az árok áthelyezéséhez.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy neki ezzel kapcsolatban az az ellenvetése, hogy
korábban arról volt szó, hogy erről megkérdeznek egy szakembert. Szakembert kérjenek fel, hogy
vizsgálja meg a területet és a szakvéleményét továbbítsa a Képviselő-testületnek. Az összeggel,
pedig azaz ellenvetése, hogy évekig teljesen jogtalanul bitorolták az önkormányzat tulajdonát és
nem fizettek semmilyen díjat ezután. Ez alapján azt gondolja, hogy a különbözet bőven jutányos
az ő szempontjukból. Magánemberként biztosan azt mondaná, hogy 600 000 Ft, mert számítsuk
be a bérleti díjat, vagy akkor az eredeti állapotot kérjük vissza. Határozati javaslata az, hogy az
eredeti összegen adjuk el, az áthelyezésről szó sem lehet, ragaszkodjanak a szakértői véleményhez
és csak azután döntsenek. Hívják fel a leendő vevő figyelmét arra, hogy bérleti díjat nem fizetett
és hogy a jogász tanulmányozza az ügyet.
Kurucz Attiláné bizottsági tag javaslata, hogy a jogász nézze át az ügyet. 1 hét múlva legyen
tájékoztatás. Korábban arról volt szó, hogy a Földhivatal átírását ők fizetik és kérnek szakemberi
véleményt. Viszont a szakemberi véleményezéssel kapcsolatban nem tett semmit, ezért ugyanúgy
áll az ügy, mint eddig.
Dr. Bonyhády Elemér elnök azt javasolja, hogy a jogászt ne a visszamenőleges dolgokról
kérdezzék, hanem hogy most ebben a helyzetben milyen lépéseket javasol az érdekük
szempontjából.
Dr. Császár Károlyné polgármester mondja, hogy tájékoztatni fogja erről Együd urat.
Dr. Bonyhády Elemér elnök mondja, hogy akkor erről nem kell szavazni, hanem visszatérnek
rá 1 hét múlva.
3. Egyebek
3.1. Nagy Mariann bizottsági tag lemondó nyilatkozata
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy beszélt telefonon Nagy Mariannal, aki
közölte, hogy a továbbiakban nem kíván tagja lenni a Bizottságnak és írásban is benyújtotta
lemondását.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri a tagokat, hogy szavazzanak a lemondás tudomásul vételéről.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
27/2013.(VIII. 8.) PTK bizottsági határozat
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága tudomásul veszi Nagy Mariann külső bizottsági tag lemondását.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Bonyhády Elemér elnök javasolja, hogy a jövőben a Bizottságnak 5 fő képviselő tagja
legyen, és ennek megfelelően módosítsa a Képviselő-testület az SZMSZ-t. Amennyiben a
Bizottság többi tagja is egyetért, javasolja Gergely László képviselőt a Bizottság 5. tagjának, aki
szakértelmével segítségére lehet a Bizottságnak. Megkérdezi Gergely Lászlót, hogy vállalná-e a
tagságot?
Gergely László képviselő elmondja, hogy eddig is mindig jelen volt a Bizottság ülésein, ezért
elvállalja a felkérést.
A Bizottság tagjai egyetértenek az elhangzott javaslattal és az alábbi szavazatarányokkal
meghozzák a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
28/2013.(VIII. 8.) PTK bizottsági határozat
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bizottságnak 5 fő képviselő tagja
legyen és a Képviselő-testület az SZMSZ-ét ennek megfelelően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Bonyhády Elemér elnök megköszöni a részvételt és 14 óra 20 perckor a Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.
Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző
Pataki Renáta
jegyzőkönyvvezető
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