TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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Ikt.sz.: 570‐9/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. március 27‐én
de. 0840 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
pénzügyi irodavezető
Langó Józsefné
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Péter László OTP. Centrumvezető, Kiss Béla OTP. igazgató

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. Derzsényi János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1./

1.

Pénzintézet váltás megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Napirendi pont

Pénzintézet váltás megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzatának pénzintézete az OTP. Bank, kisebb finanszírozási
probléma merült fel januárban, emiatt a Takarékszövetkezethez mentünk volna át,
erről a Képviselő‐testület határozatban döntött. Azt szeretném a Képviselőktől kérni,
mivel kellő indokot kaptunk a két OTP. Bank vezetőjétől, hogy azokat az igényeket,
amit Tiszacsege Város Önkormányzata elvárhat, azt megkaptuk, illetve a Tiszacsegei
OTP. Bank fiók működését maximálisan segíteni fogják és mindent megtesznek azért,
hogy ez hosszabb távon működjön ez a bankfiók. Természetesen tudomásul vesszük
azt, ha az önkormányzat nem ott vezeti a számláját, ezzel a Tiszacsegei Banknak is a
biztonságát kockáztatnánk. Ezért arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a
Tiszafüred Vidéke Takarékszövetkezettel azt a testületi határozatunkat, amellyel vele
kívántunk volna számlavezetést végezni, hogy azt vonjuk vissza.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 40/2014. (III. 13.) KT. számú
határozatában úgy döntött, hogy felmondja az OTP Bank Nyrt.‐vel, mint Tiszacsege
Város Önkormányzata számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését
az alszámlákra kiterjedő hatállyal, és 2014. május 1. napi hatállyal a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetet választja.
A számlavezetés felmondását követően az OTP Bank Nyrt. megkereste a Képviselő‐
testületet és az egyeztető tárgyalásokat követően Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 40/2014.(III. 13.) KT. számú határozatát
visszavonja.
A határozat visszavonásának indoka, hogy az
‐ OTP Bank Nyrt‐vel kötött szerződések felmondása veszélyezteti a Tiszacsegei
Bankfiók működését, annak akár a megszüntetéséhez is vezethet.
‐ OTP Bank Nyrt. ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat részéről a felmerülő
kérdéseket orvosolja, valamint az önkormányzat biztonságos működéséhez a
likvidhiteleket biztosítja.

2/4

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről az
OTP Bank Nyrt.‐t, valamint a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet
tájékoztassa.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – 40/2014. (III. 13.) KT. számú
határozat visszavonása – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

74/2014.(III. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 40/2014. (III. 13.) KT. számú
határozatában úgy döntött, hogy felmondja az OTP Bank Nyrt.‐vel, mint Tiszacsege
Város Önkormányzata számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését
az alszámlákra kiterjedő hatállyal, és 2014. május 1. napi hatállyal a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetet választja.
A számlavezetés felmondását követően az OTP Bank Nyrt. megkereste a Képviselő‐
testületet és az egyeztető tárgyalásokat követően Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 40/2014.(III. 13.) KT. számú határozatát
visszavonja.
A határozat visszavonásának indoka, hogy az
‐ OTP Bank Nyrt‐vel kötött szerződések felmondása veszélyezteti a Tiszacsegei
Bankfiók működését, annak akár a megszüntetéséhez is vezethet.
‐ OTP Bank Nyrt. ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat részéről a felmerülő
kérdéseket orvosolja, valamint az önkormányzat biztonságos működéséhez a
likvidhiteleket biztosítja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről az
OTP Bank Nyrt.‐t, valamint a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosok felé annyit szeretnék elmondani, hogy kellő alapossággal beszéltük meg,
nem szerencsés ez a döntés részemre sem, hogy most értesítenem kell a
Takarékszövetkezetet, hogy nem szakítjuk meg az OTP‐vel a számlavezetésünket, erre
kellő garanciát kaptunk Péter László Centrumvezetőtől és Kiss Béla igazgató Úrtól,
ezeket a garanciákat a testületi ülés előtt megtárgyaltuk. Úgy gondolom, hogy kellően
segíti az önkormányzatunkat ez az új beszélgetés, ami elhangzott kellő biztosíték arra,
hogy továbbra segíteni fogják kellő mértékben a városunkat. Megköszönném Péter
László Centrumvezető Úrnak és Kiss Béla Igazgató Úrnak, hogy ma korán reggel eljöttek
és a Képviselő Társaim előtt is megerősítették, hogy továbbra is segíteni fogják
önkormányzatunkat. Azokat a közöttünk lévő feszültségekre kellő biztosítékot kaptunk.

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.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Gadóczi István
jegyzőkönyvhitelesítő
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