JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 06án de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7
fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:

1./

Az önkormányzat likviditási helyzetének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont

Az önkormányzat likviditási helyzetének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Hitelállományt görget maga előtt mindig a képviselő-testület, az önkormányzat. Azt
nem értjük, ha 199 milliót beterveztek az idei évre, akkor azt időarányosan is miért nem
próbáltuk felvenni, nem vettük fel, hanem gyűjtöttük a számlát, szabálytalanul. Nem
fizettük ki a számlát, megrántotta mindenki a vállát. Gondolom János ti is ezt
tapasztaltátok. Érthetetlen, hogy a költségvetést nullára úgy hozzuk, hogy betervezünk
200 millió Ft-ot. Jövőre meg majd 250 milliót. Ezt csináltuk az utolsó, de főleg azt lehet
mondani, hogy a Jónás időszakban. Egyszerűen, amit én mindig hiányoltam, amikor én
is voltam képviselő, hogy vettünk fel hitelt és én nem látom, hogy azt miből fizetjük
vissza, ezt kérdeztem mindig Zsuzsától, hogy Zsuzsa miből fizetjük vissza?
Van még a 135 millió Ft folyószámlahitelkeret, az is ki van merítve, úgy higgyétek el,
hogy így ezt a költségvetést nem is lett volna szabad elfogadni. Mert azért nullás a
költségvetés, mert mindig teszünk rá egy hitelkeretet. 190-200 millióval nullás lett. Ha
most megint elköltünk, mert romlik a helyzetünk, akkor majd beteszünk a sarokszámok
közé, hogy nulla legyen 250 milliót. Tehát ezzel kapcsolatban azért fogadjátok el, hogy
valaki hibázik. Nem azt akarom keresni, hogy ki a felelős ezért, de valamilyen szinten
azért meg kell találni és ez ügyben el kell, hogy mozduljunk. Tehát ez a kérésem, hogy
ezen gondolkozzatok már a Pénzügyi Bizottság is, legyen már egy elképzelésünk, hogy
a jövőben is mit csináljunk. Azzal kapcsolatban, a ti időszakotokról beszélek, amit
odaadtatok a könyvvizsgálónak, tegnap beszéltem az Ügyvéd Úrral, a jövő hét közepére,
legkésőbb a következő hét elejére, mert mi is megyünk el csütörtöktől, hétfőre letudja
tenni, jelen pillanatban annyit mond, hogy igen is több kérdésben, amit feltetteket
megáll a büntetőjogi felelősség. Tehát elindítják az eljárást, akkor, ha a képviselőtestület ezt megszavazza, gondolom, hogy ez nem kétely, mert mindenféleképpen
nekem akkor is most már meg kell tennem hivatalból, tehát nincs mérlegelési jogom.
Kiosztásra került a levél, amelyet a Belügyminiszter Úrnak írtunk. Voltunk bent az
OTP-nél, egy hónappal meghosszabbították a szerződést. Újrafinanszírozás lesz, október
végégig, azt, amit nekünk szeptember végéig kitoltak.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ezért ez még nincs aláírva.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nincs, de ha már megígérték. Az a lényeg, hogy a debreceni Igazgató azt mondta, hogy
rendben van, adjunk be egy papírt, hogy kérjük meghosszabbítani október végéig. Azt
az ígéretet kaptuk, hogy a héten próbálja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül,
hogy a VÁTI kifizesse, vagy leválasszák a szabálytalansági eljárást. Emiatt látjátok
tárgyaltam a Kormánymegbízott Úrral, előtte meg tárgyaltunk a Főigazgató Asszonnyal,
támogatásukról biztosítottak. Személyesen kérték, hogy írjak a Belügyminiszter Úrnak
vagy az Államtitkár Úrral. Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban, hogy ténykedjünk,
mit láttok jónak, vagy akinek van segítsége, vagy baráti köre, mert látjátok, hogy ez is
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sokat vet a latba. Minden olyan értelmes gondolatot, ha bármelyikőtök segít ebben, én
szívesen belemegyek, mint polgármester azzal a lehetőséggel, ami megadatik, bármelyik
képviselő teljes felhatalmazásomat bírja, és akkor tudunk menni. Ezzel kapcsolatban
röviden mondjatok már véleményt.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ahogy Polgármester Úr mondja, a kép lassan tisztul előttünk is, idő kell, hogy ezt a
helyzetet, ami itt bennünket fogadott jobban átlássuk, meg egyébként vannak a napi
folyó ügyek, amelyek mindennap előfordulnak állandó feladatok, emellett kell most
szembesülnünk azzal, hogy azért meg kell oldanunk egy olyan helyzetet, ami nem
mindennapi, ami nagyon nehéz, ami úgy tűnik, hogy megoldhatatlan. A
hitelállományunkról röviden, hogy hogy is néz ki a jelenlegi hitelállományunk, vagy
költségvetésünk. Azt mindenki tudja, hogy jelenleg milyen hitelszerződéseink vannak az
OTP-vel, van egy pályázatmegelőlegező hitel, amivel kapcsolatban engedményes az
OTP, ha megkapjuk a VÁTI-tól a pénzt, az azonnal annak a hitelnek a törlesztésére
megy. Van egy 130 millió Ft-os, van még egy negyvenvalahánymillió Ft-os hosszú
lejáratú működési hitel, ez is a pályázathoz lett felvéve és a napi működést segíti egy
135 millió Ft-os folyószámlahitelkeret és egy 32 milliós munkabérhitel keret. Ezek a
hiteleink élnek, emellett ezeken túl lett megtervezve a 2011. évi költségvetés egy 199
milliós forráshiánnyal. Ezt a forráshiányt a meglévő hiteleink nem fedezik, mert azok a
hitelek december 31-én is éltek. Tervezni kell a testületnek a forráshiány kezelését,
költségvetési rendeletünk azt mondja, hogy Önhiki, folyószámlahitelkeret, ha ez nem
megy, akkor hosszúlejáratú működési hitel. Önhikin 33 milliót nyert az önkormányzat.
Benyújtjuk napokon belül a második fordulóra, jó ha kapunk 30 milliót, kapjunk, de
reménykedhetünk, imádkozhatunk a siker érdekében, nincs biztos pénz, van ígérvény,
de nem mi vagyunk az egyetlen nehéz helyzetben lévő önkormányzat. Még, ha
megkapunk ott 30 milliót, akkor is 100 milliónál tartunk. Akkor jön, hogy milyen
élmények éltek az OTP-nél, engem nagyon mellbevágott, mert egyébként ők teljes
mértékben objektívek, az önkormányzat az adós fél, és van az OTP. Polgármester Úr
azzal kezdte, hogy esetleg emelni a hitelkereten, na álljunk meg. Ott kezdődött az
önkormányzatnak az a minősítése, mert rossz minősítésű ügyfelek vagyunk most, ott
kezdődött az a történet, hogy törvénytelenül felhasználta az önkormányzat mondjuk ki
ezt a szót, mert így kezeli, nem is a pályázatmegelőlegező hitelhez nyúlt hozzá az
önkormányzat, hanem az előleghez. A történet itt kezdődött, azt mondták, hogy nem is
tapasztaltak még ilyet, biztos, hogy nem mi vagyunk a legrosszabbak, de így néznek
bennünket. A másik már a jelenlegi hitelállományunk is magasabb, mint ami általában
van egy önkormányzatoknál. Most éljük az önkormányzatok átalakítását, várják, hogy
mi történik az önkormányzatokkal, egy kicsit félnek, mert azt gondolják, hogy valami
terhet majd rájuk hagy, hogy ők konszolidálnak majd az önkormányzatok hiteleiből,
tehát ők jelen pillanatban újabb hitelt nem mernek önkormányzatoknak adni. Még el is
hangzott, hogy 50 ezer fős alatti településeknek nem adnak újabb hitelt, erre mondta az
OTP., hogy náluk még ezt nem vezették be, de a többinél igen. Az, hogy az OTP-től
kapunk pénzt, borzasztó kicsi a remény arra, hogy emelnek, de ha a VÁTI-tól,
megkapjuk a pénzt, akkor egy kicsit javul a helyzetünk. Az Önhikinél a remény van, itt
a remény van és ennyi. Az OTP még azt mondja, hogy a jelenlegi hiteleink is amik
vannak lejárnak szeptember 30-cal és október 30-cal, ők még latolgatják, hogy
meghosszabbítják-e, ehhez kell nekik egy intézkedési terv szeptember 15-ig. Konkrét
határidő, felelős, mennyi pénzt, hogy akarunk. Gondolkodunk, meg állandóan ezen
agyalunk, hogy mi legyen a megoldás a sok lehetőség közül, de ha nem, akkor
készülnünk kell arra az eshetőségre is, hogy nem jön be egyik sem, az OTP sem emel,
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hogy nem kapunk Önhikit, vagy bízhatunk még az Önhikinek van egy ilyen
visszatérítendő támogatás része, de azt is el kell nyerni. Abban kell gondolkozni nektek
is, ha arra kényszerülünk, hogy lefaragunk vagy valamilyen plusz bevételt kell, hogy
szerezzünk, azt hogyan tegyük meg. A lefaragás, itt most a kiadásokból lefaragni ennél
az önkormányzatnál el sem tudom képzelni, hogy honnan lehet. Abban sem
gondolkozhatunk, hogy elbocsátunk embereket, mert akkor nincs elvégezve a munka,
ezzel tönkre is tesszük magunkat teljesen. Nem lehet abban gondolkozni, hogy ingatlan
eladunk, mert olyan alacsony az ingatlanok ára, hogy az felelőtlenség lenne. Bezárult a
kör, én nem is tudok tovább gondolkodni. Ezek a lehetőségek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt higgyétek el, hogy most már szembesültünk azzal a problémával, de hiába leszünk
előre, konkrétan tudjuk a felelőst, hogy az a hitelállomány is, amivel a működésre be
volt tervezve, abból egy forintot sem vettek fel, de nem is adtak volna, akkor saját
magunkat megtévesztettük ezzel kapcsolatban, hogy amiért ez be volt állítva csak nem
vettük fel. Csak azt nem értem, hogy miért nem szólt a Pénzügyi Iroda, vagy miért nem
szólt Margó is, hogy rossz úton haladunk. Azt kérdezte a bankos is, hogy hozzányúltunk
ahhoz a pénzhez, időarányosan, ami be van tervezve 200 millió Ft, akkor abból miért
nem próbáltunk kérni. Mi csak ülünk és várunk, hogy összecsapjon felettünk a víz.
Teljesen igaz, amit Zita elmondott, én azért még mindig látok lehetőséget, ha a VÁTInál sikerül elintéznünk és leválasztanának legalább 100 milliót, Önhikből kapnánk egy
30-at meg van, amit vissza kell fizetni a VÁTI-nak. Ezeket a lehetőségeket, azért írtam a
Belügyminiszter Úrnak, hogy ezen az úton induljunk el. De ha bárkinek jobb ötlete van,
vagy akar mélyebben vele foglalkozni. Egyet fogadjatok el, hogy nagyon sok időt
töltünk a Jegyző Asszonnyal, és tisztességesen. Én úgy érzem, ami csak lehetőség van,
arra mi rámozdulunk, megfogjuk csinálni. Ehhez kérem a támogatásotokat, röviden
szóljatok hozzá, ha nem, akkor a teljes támogatásotokat szeretném, hogy ezekben a
folyamatokban elinduljunk. Ezt a megoldást válasszuk. Annyit tudjatok, hogy 90 napon
túli tartozásnál a polgármesternek nincs mérlegelési joga a bíróság felé már be kellett
volna az adósságrendezést adni. Én ezt látom a legrosszabb megoldásnak, és arra kérem
ebben az egyöntetű támogatásotokat, hogy nem elodázni akarom ezt a felelősséget,
hanem látok benne lehetőséget, ami a Jegyző Asszony mondott, hogy áron alul ne
adjunk el ingatlant. Nem hiszem, hogy 30 millió Ft bevételt tudnánk szerezni, ezért azt
mondom, hogy mást kell keresni. Egyetértetek-e ezzel a gondolatmenettel, amit én most
felsoroltam, meg a Jegyző Asszony, keressük tovább vagy gondoljátok meg.
Adósságkezelést az utolsó pillanatban is eltudunk rendelni két hónap múlva is. Van még
egy-két bank kinézőben. Legyetek szívesek röviden hozzászólni.
Losonczi János PÜB. elnök:
A költségvetéssel kapcsolatban, minden költségvetés úgy szokott összeállni, hogy
amikor nem ér össze a vége, aki csinálja beírja, hogy ezt hitelből fogjuk fedezni.
Szilágyi Sándor polgármester:
De akkor időarányosan azt a hitelt fel kellene venni.
Losonczi János PÜB. elnök:
De nem kell felvenni, mert megjött az Önhiki, meg megjött valami, meg évközben
mindig jön, tehát oda beteszik amikor még nem látják az előző év végét, akkor év elején
beteszi, hogy hitelből fedezzük, mert nem tudol mást csinálni, ez köztudott.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Igaz, csak túl sok a 199 millió. Innentől kezdve már felvetődik a felelőtlenség.
Losonczi János PÜB. elnök:
Akkor mennyit kellett volna betenni, vagy mit kellett volna csinálni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Abban a pillanatban, már, ez az előzőkre vonatkozik, nem rátok, Jónás Sándornak azt
mondani a pénzügyi irodának és a jegyzőnek, hogy itt húzom meg a határt és nincs
tovább. A képviselőknek azt kellett volna mondani, csak nem mondták el nekünk sose,
és amikor meg megakartuk nézni, mert ez csak a ti időszakotokban, hogy hozzáfértetek
az adatokhoz, mert nagyon jól tudjátok, mikor a pénzügyet háborgattam senki nem ment
rajtam kívül, még a Pénzügyi Bizottság elnöke sem, rendőrt hívtak.
Losonczi János PÜB. elnök:
Erről nem tudok nyilatkozni. Amikor én átvettem éppen Bagdi Sándorral és a
pénzüggyel összeültünk, megcsináltuk azt a konszolidációs tervet, sőt végre is hajtottuk
havi bontásban és hoztuk azokat a milliókat, amiket hozni kellett, ehhez szigorú
létszámgazdálkodás kellett. Nem vettünk fel semmi olyat, ami nem kellett, most azért
tényleg kapkodom a fejem, hú ez is itt dolgozik, az is itt dolgozik, amaz is itt dolgozik.
A létszámgazdálkodással kapcsolatban azért, ha nem sokkal, mert mentek is el, azért ez
csalóka azért, azt nem mondanám, hogy pluszba vettünk fel. A másik az, hogy pontosan
amit Sanyi mondott, hogy igen is el kell kezdeni és egy gazdálkodási tervet le kell tenni,
próbálkozni kell, összeállítani, mi is segítünk benne, hogy miből próbáljunk
megtakarítani, mert ez nyilván másképp nem megy, ezt csak így lehet megcsinálni. A
bank az nem fog adni, ez egyértelmű, én is voltam náluk tárgyalni, nyilván, hogy ő
pluszba nem fog adni. Viszont azt nem értem, neki is egy jól felfogott érdeke, hogy
hosszú lejáratúra miért nem változtatja át, azt kértétek ti is.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kivárnak az önkormányzattal.
Losonczi János PÜB. elnök:
Hosszú lejáratúra sem hajlandó változtatni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem tudni még. Konkrétan megmondták, hogy mi lesz az önkormányzatokkal, azért azt
nem gondolja senki, hogy ebben az országban 40%-ánál befogják a kaput csukni, tehát
valami megoldás lelnek, azért indulunk el a Belügyminiszter Úr felé is.
Losonczi János PÜB. elnök:
Jó. Tehát nyilván a bank abban nem érdekelt, hogy csődbe menjenek az
önkormányzatok, tehát ő is a végsőkig harcolni fog azért, hogy ne adósságrendezési
eljárás legyen, és utolsó lehetőségként biztos a hosszúlejáratú hitelt, ha mást nem azt is
felfogja kínálni, abba belefog menni, mert ő is rosszul jár, mert ő sem jut a pénzéhez.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem, Csegénél sajnos hozzájut, azt mondja, hogy a fürdő, a majorosi kastély. Tudod mi
lepett meg, sokkal jobban kiment innen az információ, megint mindent tudtak, olyan
részletességgel tudtak mindent. Amúgy tudnak mindent Tiszacsegéről, ami nem
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szerencsés szerintem, amit majd bízom benne, hogy Jegyző Asszonnyal erre is fogunk
lépést tenni. A létszámra visszatérve pedig minőségi változást akarunk. Nem akarom,
azért város maradjon. Nem lehet egy személlyel megcsinálni az okmányirodát, adótól
küldtek el embert.
Losonczi János PÜB. elnök:
Jó, csak egy adott kérdésre, nagyon sok megoldási lehetőség van, eddig is meg volt
oldva. Az önkormányzat dolgozói állományában vannak emberek gyesen, arról is
beszéltük Zita, hogy megkérdezed őket, hogy visszajönnek-e.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az ő helyettesítésükre van felvéve az a két új ember, aki itt van, erről beszéltünk is, meg
leírtam az előterjesztésben. Egyébként én nagyon szívesen odaadom, döntse el a testület,
hogy kivel dolgoztat, de onnantól kezdve a felelősség is ott van, ha nem végzik el.
Losonczi János PÜB. elnök:
Nem, mi csak javaslatot tehetünk, vagy esetleg kérhetünk, mert te vagy a munkáltatója,
azért nem keverjük a dolgokat.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
De azt megtudjátok ítélni, hogy ez így nem jól van, én ezt érzem ebből, de ha azt
mondjátok, hogy ez a javaslat, elfogadom, de aztán mikor majd rosszul sül el a dolog és
nincs elvégezve rendesen a munka, akkor azt mondja a testület, hogy magamra
vállalom.
Tóth Imre SZEB. tag:
Te választod ki a munkatársaidat.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Mi a létszámról döntünk.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az, hogy az utcán mit mondanak, sok mindent mondanak az utcán, abból sajnos nem
lesz pénzünk.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Nekünk azon kellene elgondolkozni, hogy nekünk egy tervet kellene kidolgozni, hogy
hogy, s merre miként akarunk haladni. A második verzió az, hogy a fürdő most az utolsó
hétvégén hozza azt a milliós forint nagyságrendet és ha ez a milliós nagyságrend nem
lesz ez az 1,7 millió, 1,2 milliót, amikor a gázt kellett befizetni 700-800 ezer Ft-ot vagy
1,2 milliót mind abból fedeztük. Tehát a fürdőfejlesztésre, a víznek a fejlesztésre, a
komiszra 100 ezer Ft-okat nem költöttünk rá. Most jön az ősz, ha a Komisznál is 200300 ezer Ft-okat rá kell majd költeni, megkérdezem, hogy ezt miből fogjuk majd
költeni, mert most csak azon vitatkozunk, hogy a 400 millióval mit csináljunk. Mert a
400 millióval semmit nem tudunk csinálni. Mit tudunk csinálni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Azért mondtam nektek, hogy vagy van bizalom és most meghatalmaztok és hagy
menjek el ezekről tárgyalni, megint van esélyünk az Önhikin, a visszatérítendőn is, ami
kamatmentes, arra is, ha tudtok jobban ennél, akkor azon ti is gondolkozzatok el.
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Legyünk már egymással kapcsolatban barátságosabb hangnemben. Mert az, hogy csak a
kérdésig, feltételig jutunk el, mi ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Ezt a lehetőséget most is
azt mondom, hogy ne vessétek el. Ha a Belügyminiszter, vagy az államtitkár fogad,
azért ott arra nekik valamit reagálni kell, a kis város előtt a kaput ne húzzák be. Az a
fontos, hogy én menjek a 10.-nek, ne a 3200.-nak. Mindőtöknek szívesen veszem a
segítségét és higgyétek el nekem, hogy én úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban még az
ajtót magunk mögött teljesen nem húzzuk be. Ha akarjátok minden nap is
összehívhatjuk egymást, bírok-e a bizalmatokkal, így tárgyaljak, ez a menet, amiben
elindultunk, nektek megfelelő-e vagy nem, erre kérek hozzászólást szavazzuk meg. Aki
azzal egyetért, hogy ebben a dologban elinduljunk, mindent megnézhet a képviselő,
egyetlen egy kérésem van, hogy Zitát kérdezzétek meg először, de a dolgozóhoz is
bemehettek bármikor, de amikor van, egy ügy hozzám gyertek.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Ha most segíteni akarnak nekünk, akkor azt eltudnánk intézni, hogy ezt a 400 milliót
hosszú lejáratúvá áttegyék, ez lenne az első segítség. A második segítség az nem tudom
mi, az a 30 milliós önhiki, amit megint fogunk kapni, az is nagyon jó, de abból a 120
millióból lejön 30 még mindig ott lesz 90.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem, most mondta Zita, csak nem figyeltél.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Arra reális esély, hogy 400 milliós hosszú lejáratú hitelt kapjunk, egyenlő a nullával, de
lehet reménykedni, hátha megváltozik a helyzet. Ez teljesen biztos. Legyen itt, felírjuk
és keressük a megoldást.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Akkor felezzük el, adjanak 200-at.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem vagyunk ilyen helyzetben, hogy mi diktáljunk.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Akkor azt mondjuk meg, hogy miből akarunk kijönni?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Azt tudjuk, hogy az adósságrendezési eljárás réme itt van, bármelyik nap jöhet a levél a
bíróságtól, hogy elrendelték az adósságrendezési eljárást, mert hozzám fordult egy
adóssuk. Azzal is számolni kell, hogy itt bármelyik nap adósságrendezési eljárás indul,
ami kénytelen kelletlen belefut egy vagyonfelosztásba, az a vége.
Szilágyi Sándor polgármester:
Látok rá esélyt, hogy ne kelljen elkótyavetyélni a fürdőt, a majorosi kastélyt, a komisz
épületét, a többit. Ha ebben úgy érzitek, hogy eljárhatok, mert ezt látom még mindig a
legjobbnak.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Én a levelet és az eljárást támogatom, mert valamit lépnünk kell a Belügyminisztérium
irányába is, ha ezt megtehetjük, mert itt van az adósságrendezés előttünk, megfogják
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kérdezni, hogy mit léptünk. Egymás után fognak menni az önkormányzatok a
Belügyminisztériumba, hogy bajban vagyunk. Nekik is ki kell dolgozni kormányszinten
egy eljárást, hogy az adósságba került önkormányzatokat hogy akarják, tovább kell élni,
valahogy az adósságokat, minden önkormányzatnál rendezni kell. Én azt tudom
mondani, hogy menjél lépjél ez ügyben. Ha csak annyit tud ráhatni, hogy az OTP hosszú
lejáratúra és egy Belügyminisztériumi garanciával megteszi ezt nekünk, akkor már időt
nyertünk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt kérem tőletek, hogy ebben az egyöntetű támogatásotokat élvezem, vagy nem
élvezem. Bárki jöjjön hozzám elmondom neki a dolgokat. Aki ezzel egyetért, hogy ezt
csináljam, időt kérek tőletek, hogy az adósságrendezésnek ezt a formáját válasszam.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Kicsit konkrétabban.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nekem jelen pillanatban, mint Tiszacsege polgármesterének nincs gondolkodási időm,
90 napon túli számlák vannak, be kell jelenteni a bíróság felé kérni az adósságrendezést,
én ezt nem kívánom, mint nagyon sokan nem teszik ebben az országban. Én azt kérem
tőletek, hogy adjatok időt 2 hónapot október 20-ig, hogy addigra elfogjuk dönteni, hogy
mit csináljunk, úgyis a testületnek kell dönteni, addig hagy járjam ennek a menete útján,
hogy járjam a minisztériumot, meg a megyei önkormányzatot és intézzem, hogy
valahogy hozzájussunk valami hitelhez, meg bankokkal is, hogy erre az áldatlan
állapotra találjak megoldást és 10-20 naponta számoljak be.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Akkor belekerülne a határozatba, hogy kimondja a képviselő-testület, hogy az
adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
Losonczi János PÜB. elnök:
Ez a lényege, mert egyébként semmiféle felhatalmazás nem kellene, az a lényege, hogy
vessük papírra, hogy tudunk róla, hogy adósságrendezési eljárás árnyékában vagyunk,
de szeretnénk elkerülni és közösen azon munkálkodunk, főleg téged kérünk, hogy
konkrétan ezeket a lépéseket tedd meg. Egyébként nem értettem, hogy miért kell ehhez
felhatalmazás. Ha nem lenne semmi olyan vagyoni dolgunk, amit elvihetnek, akkor azt
mondjuk, hogy hagy jöjjenek, akkor mi járnánk jól.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Én is egyetértek vele. De mikor itt volt a banknak az igazgatója, akkor elfogadtuk
határozatban, hogyha akármelyik bankhoz átfogunk menni azt neki jelezni kell, mert ha
máshonnan fogja ezt megtudni, akkor minden hitelünket be fog fagyasztani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ezt engedjétek meg, hogy csináljam. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat likviditási
helyzetére tett javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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179/2011.(IX. 06.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a Belügyminisztériummal, a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal, az OTP. Bank Nyrt.-vel, mint számlavezető pénzintézettel a
likviditási gondok megoldása érdekében tárgyalásokat folytasson.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
2.

Napirendi pont

Különfélék
a.) Hivatali gépjármű vásárlására javaslattétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Biztos tudjátok, hogy 360 ezer kilométer van az Opelben és napról napra rosszabb.
Tegnap Debrecenben a kisállomás felől, ahogy mentünk a nagyállomás felé 5.
sebességben a váltó beszorul, fékpofákat cseréltünk rajta a hétvégén, tehát ezzel a
gépjárművel hosszabb útra nem lehet elindulni. Bementem a Suzukihoz, kaptam egy
ajánlatot 1,5 éves Suzuki 15 ezer kilométer van benne, azt mondták, hogy ki volt adva
egy sportolónak, minden évben adnak ki többet, kettő áll most a Suzukinál. Az egyikben
15 ezer kilométer van, ha érdekel bennünket, akkor 450 ezer Ft-ot tud adni jóindulattal
ezért az Opelért, az pedig 2.650 ezer Ft-ról indul, 2.650-ról 100-at elengedet nekünk,
maradt 2.550 ezer Ft, a 450 ezer Ft-ot ott hagynánk, meg 200 ezer Ft-ot kellene
befizetnünk és azt a kocsit 35 ezer Ft havi díjra ide tudja adni. Ebben döntsetek, hogy
mindig ezen legyünk, hogy honnan húzassuk haza. Jelen pillanatban féktárcsákat kell
rajta cserélni, ez 360 ezer Ft. Lízingelnénk havi 35 ezer Ft-os törlesztéssel, vissza kell
jelezni, mert vannak a kocsira jelentkezők, ha úgy döntötök. Ez egy kisebb kategória
SX4-es, azt mondom, hogy 15 ezer kilométerrel nagyon jó műszaki állapotú, tudni kell,
hogy ez csak négyszemélyes autó. De azzal, hogy menjünk itt állandóan Budapest,
Debrecen, ez a kocsi alkalmatlan már rá, ami jelen pillanatban a miénk. Ez a kocsi
bármikor eladható.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ez egy lízingszerződés, akkor az önkormányzat itt most hitelt vesz fel, azt, hogy
jóváhagyjuk, ennek a részletét össze kell ülni még egyszer, amikor pont kerül a végére.
A testület most azt mondja, hogy jó menjünk bele, de majd amikor meg lesz a
hitelszerződés tervezet, még egyszer rá kell bólintani.
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Szilágyi Sándor polgármester:
De mondjátok el őszintén. Bementünk az Opelhoz is, ócskák voltak, a Suzukinál is csak
ez a két viszonylag jó minőségű autó. Gondoljátok át.
Tóth Imre SZEB. tag:
Támogatom, nyilván egy 400 ezer kilométert futott autóval már csak a baj jön. Semmi
gond ezzel. Nem-e lenne célszerűbb egy mikrobuszt venni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt pályázatból akarom tavasszal. Mikrobuszt feltétlen.
Simon Albert PÜB. tag:
Ha bírunk vele, nincs kifogásom, az a 35 ezer Ft nem egy nagy tétel havonta, ha nem
lesz belőle 90 valamikor.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Azt elviszi az Opel is havonta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki ezzel egyetért, hogy konkrétan ennek a kocsinak az irányában elinduljunk, az
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – felhatalmazás gépjármű
lízingelésre – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
180/2011.(IX. 06.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PAZO-CAR
Kft-től SUZUKI SX4 1,5 GLX típusú (alvázszám: TSMEYA11S0471921, motorszám:
M15A1380059, forgalmi rendszám: LPS-402) használt gépjárművet vásárol. A
vásárláshoz szükséges fedezetet a MERKANTIL BANK Zrt. által nyújtott
lízingszerződés alapján biztosítja.
A lízingszerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre:
A gépjármű bruttó vételára: 2.500.000 Ft.
Az első lízingdíj a bruttó vételár %-ban: 20,00 %
Első lízingdíj: 500 000 Ft.
Konstrukció: 1-000-Barbara
Biztosítás: Teljes casco
Elszámolás módja időszakonként, külön számlával.
Elszámolás gyakorisága: Havi kiterhelés.
Futamidő: 84 hó
Devizanem: HUF
Finanszírozott összeg: 2 000 000 Ft.
Havi lízingdíj részlet: 1-84 hónap
Hónap: 36 080 Ft
10

Szerződéskötési díj: 0,00 %.
THM: 13,488 %.
A fizetés módja: Posta csekk
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező HKH-304 forgalmi rendszámú OPEL gyártmányú
WOLOJBF191 alvázszámú, személygépkocsit továbbértékesítés céljából eladja a
PAZO-CAR Kft. részére. A gépjármű vételárát 450.000 Ft-ban állapítják meg.
Fenti vételár a SUZUKI SX4 1,5 GLX típusú gépjármű vételárába önrész
megfizetéseként befizetésre kerül.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adásvételi szerződés,
valamint a lízingszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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