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Jegyz könyv 
 

Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének  
2015. április 15-én (szerda) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 

 
 

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi 
S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak: Baksai Endre Tamás polgármester  
   Éva Ferenc alpolgármester 

 Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kecskeméthy Pál, Kesjár János, Kiss-
Kálmán Éva  képvisel k 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  
  Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 

Gusztávné Ragályi Csilla jegyz könyv-vezet  
 

Baksai Endre Tamás polgármester: Köszöntött minden  megjelentet a mai rendkívüli 
képvisel -testületi ülésen, megállapította, hogy a képvisel -testület teljes létszámmal 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta Éva 
Ferenc és Kesjár János képvisel ket. Err l szavazást rendelt el 

Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képvisel  testület egyhangúlag (5 
igen, 0 nem, 2 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer  határozat meghozatala nélkül Éva 
Ferenc és Kesjár János  képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester: A kiküldött napirendi pont  megtárgyalását szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal 
alakszer  határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont: 
 

1.) Döntés a 49/2015.(III.06.) számú önkormányzati határozat (Döntés a 
MÁK-nál történ  pénzforgalmi számlanyitásról) visszavonásáról  
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
                     Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  

 
 

Napirend tárgyalása: 
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1.) Döntés a 49/2015.(III.06.) számú önkormányzati határozat (Döntés a 
MÁK-nál történ  pénzforgalmi számlanyitásról) visszavonásáról  
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
                     Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  

 
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a héten hivatalosan is megérkezett a 
Magyar Államkincstártól az állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy abban az id szakban 
amikor a banki bizonytalanság kialakult, az önkormányzat pénzének meg rzése érdekében 
egy meglév  alszámlára lett utalva az önkormányzat pénze. A Magyar Államkincstár felhívta 
a figyelmet, hogy ez az állapot huzamos ideig nem maradhat fenn. Vagy meg kell szüntetni a 
Szigetvári Takarékszövetkezetnél lév  számláját az önkormányzatnak és mindent az 
Államkincstárnál kell vezetni, vagy az Államkincstárnál lév  számlát kell megszüntetni. 
Ennek az ügynek a tisztázása lenne a mai rendkívüli képvisel -testületi ülés napirendje. 
Átadta a szót Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  asszonynak. 
 
Képíró Sarolta elmondta, hogy a 2015. februárjában kialakult helyzetre tekintettel, mely 
szerint a Dél-Dunántúli Takarék Bank fizetésképtelenné vált, az önkormányzatot is 
bizonytalanná tette. Volt az önkormányzatnak egy meglév  családtámogatási elszámolási 
számlája a Magyar Államkincstárnál, ez a számla átalakításra került, majd a képvisel -testület 
49/2015.(III.06.) számú önkormányzati határozatával hozzájárult a bankszámlaszerz dés 
aláírására. Az elmúlt id szakban megtörtént az els  utalás a számláról, ennek eredményeként 
jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Államkincstárnál vezetett számla mellett a 
Harkány Város Önkormányzata és a Szigetvári Takarékszövetkezet közötti 
bankszámlaszerz dés nem került felmondásra és egyben jelezte, hogy ez a jogszabályellenes 
állapot haladéktalanul kerüljön megszüntetésre. A képvisel -testület újabb döntés el tt áll, 
hogy ki legyen az önkormányzat számlavezet je a jöv ben? Több szempontot kell figyelembe 
venni, vagy marad az önkormányzat a Szigetvári Takarékszövetkezetnél, vagy pályáztatás 
útján egy másik pénzintézetet választ, vagy a Magyar Államkincstár vezeti a jöv ben az 
önkormányzat számláit. Javaslata alapján, amíg nem kötelezik az önkormányzatokat, addig ne 
a Kincstárnál vezesse az önkormányzat a számláit. Elmondta, hogy egy esetleges pénzintézet 
váltás nagyon sok adminisztrációval jár, a helyi adóztatásnál a csekkek egész évre kiküldésre 
kerültek, egy esetleges váltásnál ez komoly zavart is eredményezhet a lakosság körében, erre 
is figyelemmel kell lenni. A Szigetvári Takarékszövetkezet id közben referencia 
nyilatkozatot adott, mely azt igazolja, hogy a pénzintézet biztonságosan m ködik, a küls  
szervek által végzett vizsgálatok is a biztonságos m ködését igazolják. 
 
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy az ésszer ség is azt diktálja, hogy a Szigetvári 
Takarékszövetkezetnél maradjon az önkormányzat, annál is inkább mert a kiküldött adó 
csekkek tekintetében keveredést okozhat a bankváltás.  
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta, hogy az 
önkormányzat maradjon a Szigetvári Takarékszövetkezetnél, a kincstári számlát pedig 
szüntessék meg, err l szavazást rendelt el. 

 
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
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      75/2015.(IV.15.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

                                                                        Döntés a Magyar Államkincstárnál vezetett  
      pénzforgalmi számla megsz ntetésér l és a  
      49/2015.(III.06.) sz. határozat visszavonásáról 

      Harkány Város Önkormányzat Képvisel - 
      testülete úgy határoz, hogy a 49/2015. (III.06.) sz. 
      Önkormányzati határozata alapján, a Magyar 
      Államkincstárnál nyitott pénzforgalmi számláját 
      az Áht. 84. § (1) bekezdésének eleget téve  
      megsz nteti. A fizetési számlák forgalma csak a 
      Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett  
      számlákon bonyolódhat. A képvisel -testület a 
      49/2015.(III.06.) sz. határozatát erre tekintettel 
      visszavonja. 

 

      Határid : Azonnal 

      Felel s: pénzügyi osztályvezet  
 
 
Baksai Endre Tamás polgármester: Megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, hozzászólás 
hiányában a rendkívüli képvisel -testületi ülést bezárta. 
 
 

K.mft. 
 

 
 
     Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 
                     polgármester                     jegyz  
 
 
 
        Éva Ferenc                         Kesjár János 
      jkv. hitelesít                             jkv. hitelesít  
 
 


