22/2010. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november
11-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, és
Varga Pál települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jkv.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Telefonos megkeresés során Pusztai Ádám képviselő közölte, hogy vidéken van, nem
tud részt venni a testületi ülésen, távolléte igazolt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Varga Pál személyében,
akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz az egyetlen napirendi pont
megtárgyalására, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Csorvás Város Polgármesterének megkeresése

Ramasz Imre
polgármester

Ramasz Imre: Egyetlen megtárgyalandó napirendi pont van. Ennek oka, hogy
Szilágyi Menyhért Csorvás Város polgármestere először személyesen megkeresett,
hogy a város anyagi gondjainak áthidalásában legyünk partnerek.
Előadta, hogy már október hónapban nem tudtak bért fizetni a dolgozóknak, melynek
oka, az önkormányzat számlavezető bankja és a szennyvízcsatorna beruházást
finanszírozó bank közötti vita, mely átmeneti likviditási gondot okozott az
önkormányzatnak. Nagyon meglepett kérése, annak ellenére, hogy tudtam, vannak
pénzügyi gondjaik. Ennek a kialakult helyzetnek vannak okai, melyeket pontosan
nem ismerünk. Azzal keresett meg, hogy van-e kihasználatlan hitelkeretünk.
Tájékoztattam, hogy , 15 millió forint folyószámla-hitelkerettel rendelkezünk. Ezért
annyit kért levelében, mert egyébként 20 millió forintra lenne szüksége.
Magam részéről nem ígértem semmit. Tájékoztattam, hogy 500 ezer forintig van
felhatalmazásom arra, hogy kötelezettséget vállaljak. Ígéretet tettem, hogy a
Képviselő-testületet összehívom, ezért került sor telefonon a soron kívüli ülés
összehívására. Holnap fogom tájékoztatni a döntésünkről.
1

Bizonyos mértékben együtt érzek a Polgármester Úrral. Nagyra becsülöm Szilágyi
Menyhértet, de nem ígértem segítséget, annak tudatában is, hogy nyitott könyv a
pénzügyi helyzetünk. Nem is akartam lesöpörni a kérelmét, nekünk sem okozna nagy
problémát, ha segítenénk, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Nyilvánvalóan nem
látunk a gondok mélyére, lehetőségünk sincs meggyőződni róla. Magam részéről nem
kívánom befolyásolni a képviselőtársaim véleményét, nem kívánok erőltetni
semmilyen megoldást sem. Mindenki gondolja át, gondolja végig racionálisan és
mondja el véleményét. Minősített többség kell a döntéshez.
Gombkötő Lajos: Úgy gondolom, mi egy közpénz továbbadásáról, egy közösség
pénzéből való 15 millió forint kölcsönadásáról döntünk. Én nemmel fogok szavazni.
Nagyon sajnálom, hogy ide jutott egy város, de ha nem tudja visszafizetni a kölcsönt
- igazából nem is ajánlott fel biztosítékot-, hogyan fogunk a lakosságunk szemébe
nézni? Egyik önkormányzat nehezen tudja kisegíteni a másikat. Talán nem minket
kellett volna megkeresnie. Van egy kormányunk, akinek feladata a nehéz helyzetbe
került önkormányzatokon segíteni. Nem azt mondom, hogy felelőtlen gondolkodás és
cselekedet van a dolgok mögött, de olyan dolgokba is belefogtak, ami meghaladta az
erejüket. Nemmel szavazok, hiába van pénzünk, de nem a mi pénzünk, hanem a
település lakóié. Nem is tartom etikusnak részéről ezt a megoldást. Másként kell
megoldani nekik – Közigazgatási Hivatal, Kormány, vagy más tárgyalásos úton. Ezért
a döntésért nem is sértődhet meg.
Mórocz Lajos: Együtt érzek velük de én is elutasítom. Ha adunk nekik, azzal
beindíthatunk egy lavinát. Elzárkózok, hogy adjunk.
Varga Pál: Mindent elmondtak előttem képviselőtársaim, egyetértek velük, nincs más
véleményem.
Ramasz Imre: Mivel tudtam, hogy Pusztai Ádám képviselő vidéken van és nem tud
jelen lenni ezen a testületi ülésen, felhívtam telefonon, és kikértem a véleményét,
bár a döntésnél nem tudjuk figyelembe venni. Az volt az álláspontja, hogy nem
szabad ilyen kölcsönadásokba belebonyolódni. A jegyzőnknek is vannak fenntartásai,
kérem, mint jogi szakember mondja el véleményét.
dr. Mészáros Erzsébet: Véleményem szerint az ilyen jellegű kölcsönadás pénzintézeti
tevékenységnek minősül, ilyet önkormányzat nem folytathat. A kért összeg is jelentős
mértékű Kardoskút költségvetéséhez viszonyítva és biztosítékot sem ajánlott fel,
nekem, mint jogásznak a polgármester aláírása nem elég. Igaza van Gombkötő
képviselő úrnak, van kormányunk, országgyűlési képviselőnk, akiknek feladata az
ilyen helyzetbe került településeken segíteni, a megoldást megkeresni. A képviselők
hozzászólásai megnyugtatóak számomra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
ez a Képviselő-testület nem Csorvás, hanem Kardoskút érdekeinek előmozdítására és
szolgálatára tett esküt az alakuló ülésen.
Ramasz Imre: Gombkötő Lajos képviselő társam indoklását túlzásnak tartom, de
egyetértek az elhangzottakkal. Erre a levélre reagálni kell, a Képviselő-testület
határozatával együtt. Sértődöttség lehet, de nem csak bennünket keresett meg, más
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településeket is. Valószínűsítettem, hogy ez lesz a döntés, de csak úgy nem akartam
elutasítani, jogom sem volt, de hazudni sem akartam. Szavazásra bocsátom. Aki
egyetért azzal, hogy ne támogassuk a kérelmet, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
251/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elutasítja
Szilágyi
Menyhért Csorvás Város Polgármesterének
kérelmét, mely szerint Csorvás Város
Önkormányzatának 15 millió forint kölcsönt
biztosít.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester;
Határidő:
azonnal.
Ramasz Imre polgármester, mivel több kérelem nincs, megköszöni a résztvevők
munkáját és az ülést bezárja.
Kmft,-

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő

3

