JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2006. NOVEMBER 27.

HATÁROZATOK SZÁMA: 107, 108/2006.

Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. november 27. napján 19 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol: Mázsa Ferenc települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Szilvás Istvánné körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
A rendkívüli ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a
képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Az önkormányzat számlavezetési ügye.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Fizetési halasztás kérése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Napirend tárgyalása:
1. Az önkormányzat számlavezetési ügye.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy azért hívta össze a rendkívüli ülést, hogy
megbeszéljék az önkormányzat számlavezetését. A baki önkormányzat a számlavezetésével a
baki takarékszövetkezetet bízta meg. Mivel ők úgy döntöttek, hogy az OTP-re bízzák
továbbra is a számlavezetést, a Körjegyzőség munkáját, a könyvelést csak megnehezítenék,
ellehetetlenítenék, mivel sokkal több munkája lenne így a Körjegyzőségnek. Elmondja még,
hogy a sárhidai Sportkör számláját a baki takarékszövetkezet vezeti, a munkájukkal meg
vannak elégedve. A baki takarékszövetkezet helyben van, ez a vidék bankja. Két évvel ezelőtt
arról volt szó, hogy ha az ügyfélterminál a pénzintézet rendelkezésére áll, akkor bankot
váltanak. Kéri a képviselő-testületet, hogy mondjanak véleményt.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy a takarékszövetkezet eddig is
támogatta Sárhidát, rendezvényeket szponzorált.
Szakony Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy mint magánember az OTP-vel nincs
nagyon megelégedve.
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Gáspár Lászlóné települési képviselő véleménye szerint, ha ilyen közös dologban dönteni
kell, akkor előtte alaposan meg kell tárgyalni a dolgokat.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy vonják vissza a november 23-án hozott
döntésüket és bízzák meg a baki takarékszövetkezetet a számlavezetéssel.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a 94/2006. számú
határozatukat vonják vissza, valamint azzal, hogy az önkormányzat számlavezetésével a baki
takarékszövetkezetet bízzák meg, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
107/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. november
23. napján hozott 94/2006. számú határozatát visszavonja.
A képviselő-testület az önkormányzat számlájának – 2007. január 1.
napjától történő - vezetésére a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (Bak,
Széchenyi tér 2.) ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
ajánlatokat benyújtó pénzintézeteket értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP BANK
NYRT-vel kötött bankszámlaszerződés felmondására – betartva a
bankszámlaszerződés felmondási időre vonatkozó szabályait, a
jogszabályi változások figyelembe vételével -, továbbá a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettel történő számlavezetésre vonatkozó szerződés
megkötésére.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a körjegyzőt,
hogy a számlavezetés változásából eredő szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2006. november 30., illetve 2006. december 31-ig
folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Szilvás Istvánné körjegyző
2. Fizetési halasztás kérése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt nem
tudják most kifizetni a közös intézmény fenntartási hozzájárulásokat, ezért fizetési halasztást
kellene kérni a baki képviselő-testülettől. Bak község önkormányzata felé a tartozás
8.722.670.-Ft, mely tartalmazza az általános iskola intézményfenntartására kötött társulási
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megállapodás, valamint az egyéb közös feladatok ellátási megállapodása alapján 2006. január
és augusztus hónapok között felmerült költségeit (5.122.670.-Ft), valamint a Körjegyzőség
fenntartásának költségeihez történő – szeptember-december hónapokra járó – hozzájárulás
3.600.000.-Ft) összegeit. Kéri a képviselő-testületet, hogy értsen egyet a fizetési határidő
2007. február 28-ig történő meghosszabbításának a kérésével.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a fizetési határidő meghosszabbításának
kérésével.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy kérelmezzék a baki
képviselő-testületnél, hogy a fizetendő feladat-ellátási, valamint közös intézmény fenntartási
hozzájárulások kiegyenlítési határidejének meghosszabbítását 2007. február 28-ig
engedélyezzék, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
108/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy kérelmet nyújtsanak be (átmeneti pénzügyi nehézségek miatt)
Bak Község Önkormányzati Képviselő-testületéhez arra vonatkozóan,
hogy a Bak községnek fizetendő (8.722.670.-Ft, mely tartalmazza az
általános iskola intézményfenntartására kötött társulási megállapodás,
valamint az egyéb közös feladatok ellátási megállapodása alapján 2006.
január és augusztus hónapok között felmerült költségeit 5.122.670.-Ft,
valamint a Körjegyzőség fenntartásának költségeihez történő –
szeptember-december hónapokra járó – hozzájárulás 3.600.000.-Ft
összegeit) feladat-ellátási, valamint közös intézmény fenntartási
hozzájárulások fizetési határidejének 2007. február 28-ig való
meghosszabbítását engedélyezzék.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelem
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: soron következő baki képviselő-testületi ülés időpontjáig
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Egyéb közlemény nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 19 óra 40 perckor bezárja.
Kmf.

Bakos Tibor

Szilvás Istvánné

polgármester

körjegyző
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