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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731. 
 
 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
február 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 

 

 

Jelen vannak: Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, Bordás 
Sándor, Nagy Imre, Nagyné Bondár Anikó, Szekeres István és 
Tokai Gábor képviselők 
 

Meghívottak:  Szokai Dániel jegyző, Puskásné Szatmári Klára 
jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag, Csizmadiáné 
Király Mária pénzügyi ügyintéző 

 
Távol volt:   dr. Szatmári László alpolgármester 
 
Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a rendkívüli testületi ülésen megjelent 
képviselőket, bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket. Előre is elnézést 
kérek, hogy a mai képviselő-testületi ülés anyaga osztott formában került ki. Ez viszont 
nem véletlen, majd még fogunk is róla beszélni. az OTP Bank által adott egyéni hitel 
konstrukciós ajánlat, amit ki is osztottam, de ezt majd szeretném visszakapni, nem 
lehetett kiküldeni, hiszen bank titkokat tartalmaz. Ezt a bank kérte tőlem. Kérte még, 
hogy ezt az ülést pont a bank titkok miatt zárt ülésként kezeljük, de ezt a jogszabály 
nem engedi meg. Viszont mindenkit kérek az itt elhangzottakat diszkrécióval kezeljük.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
mivel 7 fő jelen van.  
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Nagy Imre és Szekeres István képviselők 
személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné Szatmári Klára 
igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető 
személyével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 szavazattal – 
ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül Nagy Imre és 
Szekeres István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári 
Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja. 
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NAPIREND: 

1./ Döntés az OTP hitelfelvétellel kapcsolatosan  
         Előadó: Bakucz Péter polgármester 

 

     

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki 
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat 
meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND:   Döntés az OTP hitelfelvétellel kapcsolatosan 
 
 
 
Bakucz Péter polgármester: mindenki tudja, hogy ez a hitel felvétel a Start 
mintaprogramok előleg elszámolásához, annak visszafizetéséhez szükséges. Előrébb 
mennék a történetben, korábban január elején, mikor Békéscsabán a Kormánymegbízott 
Úrnál voltam egy személyes tárgyaláson. Itt az előleg elszámolással kapcsolatban a 
fizetési idő halasztásával, esetleg a fizetés elengedésével kapcsolatban folytattam 
tárgyalásokat. Erről a soros testületi ülésen már beszámoltam. Viszont ezzel 
kapcsolatosan kaptunk egy levelet, amit személyesen vettem át elmúlthét csütörtökön, 
és muszáj volt belerakni és megmagyarázni, hogy a dátumok miért nem egyeznek. 
Tehát a benyújtott kérelmünk a Kormányhivatal irányába, valóban meghosszabbításra 
került, a visszafizetési határidővel kapcsolatban. Viszont, amint látszik is a 
Kormányhivatali levél alapján, a dátum február 12-e napjáig. Tehát a február 12. ezért 
fontos, mert 13-val terjesztik fel a Minisztérium irányába elfogadásra a Start 
mintaprogramokat. Ezt követően 16-ig dönt az illetékes Miniszter ezekről a 
programokról. Az idei programról nem szeretnék most beszélni, ez már átment a 
szűrőn startra készen áll. A fizetési halasztási kérelem, amit kértünk az február 12-ig 
szól. Kettő dátum van rajta, az egyik az február 2. Ha megfordítjuk a lapot, akkor a 
második oldalon látható a január 13.,  ami szintén fontos, mert ekkor vettem át ezt a 
dokumentációt. A számozott lap, ez az, ami a banki titkot képezi, ebben kérem 
Csizmaidáné kolléganőm segítségét, hiszen ez azaz egyedi ajánlat, amit az OTP Bank 
nekünk ajánl. Futamidő december 20., kamatfizetés negyedévente, illetve futamidő 
végén  a lejáratkor esedékes. Kamatváltozó, egy havi BUBOR plusz 3, 5 % kamat. 
rendelkezésre álló jutalék, váltás tartalék 1 %. Szerződéskötési díj egyszeri mértéke 0,50 
%, mely esedékes szerződéskötéskor. Fedezett egyeztetések szerint. Van egy másik lap, 
ami egy levelezés, szintén OTP dokumentum vonatkozásában. Amennyiben a vitt 
követően szavazásra kerül a hitelnek a felvételével kapcsolatosan a tárgy, a hitel 
felvételhez szükséges testületi döntésnek ezeket a tartalmi elemeket kellene tartalmazni 
majd. Itt a lap alján lehet látni, hogy a kérelemhez szükséges hárompilléres biztosíték. 
Ez a három biztosíték jelen pillanatban, a Fundamenta tételes lista, amihez szintén van 
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egy melléklet hozzácsatolva, hogy az OTP 20 millió forint hitel nyújtásakor fedezetként 
már leigazolva megkapta a Fundamentától, ez 16.940.000.- Ft. Behajtásra váró 
érdekeltségi hozzájárulások összege, közel 6.000.000.- Ft. Valamint az elmúlt évre 
vonatkozó ki nem fizetett számlánk van Kötegyán Közég irányából, ez 5. 307.465.- Ft. 
Tárgyalások alapján ez a három alap az OTP-nek fedezetként a biztosíték hitel felvétel 
esetében. Mindezek mellett én tollal odaírtam, további két pillér, ami esetleg szóba jön. 
Belső ellenőrzésből kifolyólag le van írva, hogy ebben az évben 5.000.000.- Ft áfa 
visszaigénylésünk van még. És a legutolsó az adó bevételek, amivel igazából az OTP 
már nem is foglalkozott, azért nincsenek feltüntetve. szintén ezen a lapon, ahol a 20 
millió forintról a három pillér, valamint a kézírásos történet van, Bordás Sándor 
képviselő Úrnak volt egy felvetése, az előző képviselő-testületülésen, hogy mennyi a 
jelen fennálló tartozásunk, ez a lap tetején látható. Jelen pillanatban 59.000.000.- Ft 
tartozásunk van, ebből szállítói tartozás 17.142.816.- Ft, a többi a szennyvízberuházással 
kapcsolatos tartozások. Viszont itt van egy elírás, mert abban benne van az a 10 millió 
forint is, amit én szeptemberben befizettem a fizetések érdekében. A jelenlegi állapot ez, 
nem szerettük volna kirészletezni, de bármikor egyeztetett időpontban a pénzügyes 
kolléganő a listákat meg tudja mutatni. annyi kis malőr van a dologban, hogy a 
könyvelési programok most vannak átfordítás alatt, és fele dokumentum itt van, másik 
fele Kötegyánban van. Majdhogynem a teljes összeget meg tudjuk mutatni, amennyiben 
az érdekel valakit. Azt gondolom ezzel a kérdéssel kapcsolatban mindent elmondtam, 
és így vitára bocsájtom. Kinek mi a véleménye, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Az 
együttműködés vonatkozásában kérném a jelenlevők együttműködését ebben az 
ügyben. Ismerve a start mintaprogramok milyen jellegű hozadékkal járulnak hozzá 
településünk működéséhez.  
 
Szokai Dániel jegyző: nekem lenne, és ezzel azt hiszem, hogy a képviselő-testületnek 
egy pár kérdését is megelőznék. Ha jól értem, itt arról van szó, hogy éven belüli 
törlesztés.  Törlesztésnek kezdő időpontja van-e meghatározva?  
 
Bakucz Péter polgármester: így van. Van kezdő időpontja, ez év július 31.  
 
Szokai Dániel jegyző: tehát addig van egy fajta türelmi idő. Azért is kérdem ezt, mert  a 
működési célú támogatás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik, ami várhatóan 
áprilisban fog megjelenni. megint az lesz, hogy benyújtható támogatási kérelem 
működés céllal. Azt viszont nem lehet tudni, hogy mennyi támogatást ítélnek meg 
nekünk. Azt mindenkinek tudni kell, hogy Sarkadkeresztúron közfoglalkoztatás addig, 
míg köztartozás van, nincs. Sarkad és Környéke Többcélú Társulás továbbiakban nem 
kíván foglalkoztatója lenni Sarkadkeresztúrnak. Abban az esetben ha nem tudjuk a 
köztartozást kifizetni, keresnünk kell más foglalkoztatót, a környező településeken. 
Viszont ha ezt nem vállalja senki, akkor sem áll meg a világ, hiszen ha más nincs 
országos közfoglalkoztatót kell keresnünk.  
 
Nagy Imre képviselő: annyit szeretnék mondani ehhez a dologhoz, kell ezt a hitel 
felvételt erőltetni? Van már itt 59 millió. Ebben szerepel, azaz anonim 10 millió forint is?  
Mert így teljesen eladósodik a falu, mindjárt 70 millió forint. A falu érdekeit képviseli ez 
a 20 millió forint, vagy csak egy bizonyos rétegét a falunak?   
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Bakucz Péter polgármester: az benne van. Azért mondtam, hogy az a 42 millióban 
benne van. Az gondolom, hogy nem csak egy rétegét a falunak, hanem az 
Önkormányzatot is képviseli. Azok a támogatások, amiket kapunk a hagyományos 
programokban, és ha nem mi vagyunk a munkáltatók, de ezt Képviselő Úr nagyon jól 
tudja, vagy 10%, vagy 20 %. Attól függ, hogy bírálják el a hagyományos 
közfoglalkoztatást. Ott éppen csak a legminimálisabbakat, vagy csak az üzemanyagot 
tudjuk elszámolni. Az Önkormányzat szempontjából ez nem mindegy. A pénzügyes 
kolléganővel átszámoltuk, mivel 25 millió forint az, amit most vissza kell, hogy 
fizessünk. Ebből az Önkormányzat 5 millió forintot tud adni, ezért kell 20 milliót 
felvenni.  
 
Nagy Imre képviselő: másik dolog, akkor, az nem jutott senkinek eszébe, hogy ezt a 
pénzt vissza kell adni?  
 
Bordás Sándor képviselő: nekem lenne kérdésem, hogy az 5 millió forintot, azt honnan 
kívánja beletenni Polgármester Úr?  
 
Bakucz Péter polgármester: van normatívánk és fedezetünk. Valamint egy számlát 
várunk vissza, ami Kötegyánnak ki lett fizetve az elmúlt évben.  
 
Bordás Sándor képviselő: annyi kérdésem lenne még az LTP-vel kapcsolatban, a 16 
millió forint, ez az egész falu LTP megtakarítása?  
 
Bakucz Péter polgármester: nem. Ez csak a megvalósult I-es ütem megtakarítása. Ehhez 
az öblözetekhez van még behajtásra váró meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás, 
amit majd Jegyző Úr adók módjára fog behajtatni. Az is ide fog még csapódni. Ott ahol 
még nem valósult meg a szennyvízberuházás, tehát a II-es ütem, azokhoz a pénzekhez 
nem nyúlhatunk hozzá. Azok zárolva lesznek a Víziközmű Társulásnál. Ez pedig úgy 
fog történi, hogy elkülönített számlát kell nyissunk az Önkormányzatnál, amikor a hitel 
felvételre kerül, ezen az elkülönített és védett számlán lesz kezelve a visszafizetendő 
fedezet. A kedvezményezett a Fundamenta esetében a Víziközmű Társulás. ő megkapja 
előreláthatóan kettő részletben a pénzt. Mivel tárfinanszírozási szerződése van az 
Önkormányzatnak és a Társulatnak a közművel kapcsolatban, a kedvezményezett 
átutalja az önkormányzat elkülönített számlájára ezt a pénzt. Így fér hozzá az OTP 
fedezetként.  
 
Bordás Sándor képviselő: tehát a lakosok nem tudják kivenni a Fundamentájukat?  
 
Bakucz Péter polgármester: ezt nem tudják kivenni.  
 
Bordás Sándor képviselő: Polgármester Úr nem gondolkodott el azon, hogy 
hatékonyabban működtesse az önkormányzatot? Amit beadtam levelet, ugyan a 
határidő még nem járt le, de elmondom képviselő társaimnak is ugyebár, ilyen 
gazdasági helyzetben amiben most jelenleg is van az önkormányzatunk. Ekkora 
szegénységben, nem hiszem el hogy normatíva felett tudunk embereket felvenni, 
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normatíva felett tudunk embereket dolgoztatni. Polgármester úrnak voltak olyan 
korábbi döntései ugyebár, amit elmondtam, hogy az Idősek Klubja vezetője helytett is 
felvettünk valakit, titkárnőt biztosítottunk neki, a településgazdát leminősítettük 
dacból. A településgazda helyére, akit fel kell majd venni, azt miből gondolja majd 
finanszírozni? Valamint két alpolgármestert bocsájtott itt a nyakunkra. Holott ebben a 
gazdasági helyzetben, egy sem lehetett volna. ha azt mondta volna valamelyik 
képviselő társamnak, hogy Ön lesz a helyettesem, szerintem min mindenki megértette 
volna. Ez én összegeztem, éves szinten, durván 7 millió forint vesztesség éri az 
önkormányzatot, ezek miatt a döntések miatt. Ha így folytatjuk két hét múlva vagy két 
hónap múlva ugyanitt fogunk ülni, mert akkor 10 millió forint hitelt kell majd felvenni. 
Nekem ilyen aggályaim vannak.   
 
Bakucz Péter polgármester: aggályaim nekem is vannak. Nem kell messzire menni, itt 
van például a fűtés. van számtalan csatornapartunk, ahonnan tudtunk volna fát és 
egyéb dolgokat kitermelni, de nem tettük meg. Az, hogy az óvoda és a napközi konyha 
esetében december hónapban 560 e Ft-os gázszámla jött. Most vágjuk a 
csatornapartokról a fát és próbáljuk megoldani a fűtést. Ez is egy gazdasági történet.  
 
Bordás Sándor képviselő: jegyző Úrtól szeretném megkérdezni, ha jól emlékszem a 
tavalyi költségvetésben 26 millió forintot dugtunk el, ugye? Ez a 26 millió hova lett?  
 
Bakucz Péter polgármester: milyen 26 millió forintra gondolsz?  
 
Bordás Sándor képviselő: költségvetésben eldugtunk 26 millió forintot, hogy az 
ÖNHIKI-re legyen. Erre szerintem Nagyné Képviselő asszony is emlékszik?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: arról volt szó, ha kell elő tudjuk venni.  
 
Bordás Sándor képviselő: vagy esetleg el tudná mondani, a tavalyi költségvetés miben 
módosult, vagy felment a gáz ára, vagy a villany ára?  
 
Bakucz Péter polgármester: zárszámadáskor tudom majd megmondani, a számok hogy 
alakultak. Ezt csak zárszámadáskor tudom megmondani. igen csak eltértünk a tárgytól. 
Arra a levélre, amit kaptam Képviselő társunktól, határidőn belül meg fogok válaszolni.  
 
Bordás Sándor képviselő: köszönöm.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: szeretnék hozzászólni. Azt szeretném mondani, 
először is nem tudjuk a mai napig sem, hogy hol van az a pénz, ami nincs itt. Erre nem 
kaptunk a mai napig választ. Kaptunk erre-arra, de konkrétan erre nem. Mivel azt 
gondom, én kértem nem Bordás képviselő, de teljesen mindegy ki kérte. Ide le van írva 
egy pár dolog, de nem minden.  
 
Bakucz Péter polgármester: kérem, ezzel ne minősítsük a kolléganő munkáját.  
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: nem minősítjük. Egyáltalán nem gondoltam, hogy 
minősítem vele, sőt senkit nem szeretnék minősíteni. A 10 milliós hirtelen előkerülő 
dolgokra gondolok, amit lehet, hogy Ő nem is tud. Nem akartam őt ezzel minősíteni. 
Az a lényeg, hogy akkor kellett volna gondolkodni, mikor elköltöttük, hogy honnan 
tesszük ezt vissza. Azt gondolom, nem lett rajta gondolkodva. A másik, hol van az 
amire elköltöttük? Mert ha a boltba veszek árut, akkor a büfében nincs, de itt nincs 
semmi, a nagy adósság problémán kívül nincs semmi. Másod gondolatom az volt, hogy 
elvették tőlünk a közfoglalkoztatást, nem volt olyan nagy probléma, csak nekünk. 
Szaladgáltunk össze- vissza, de ez is el lett másítva. Mindegy azt mondom, beszéltem a 
Kistérségnél a közmunkaszervezővel más ügyből kifolyólag, azt hiszem, a 
közmunkásoknak sokkal jobb helyük van ott, mint nálunk. Hiszen kapnak munkaruhát, 
védőitalt, épül a disznóólunk. ők megmutatták, hogy kellett volna, nekünk dolgozzunk. 
Nem kerültek rosszhelyre, nem lett velük kitolva, fizetést kapnak. Le a kalappal Sarkad 
és a Társulat előtt. Volt még itt nekem felírva a 20 millió helyett 25 millió, de arra már 
kaptam választ. Ezek szerint ez már leredukálódott, fizettünk bele? Hiszen 50 millió 
volt, dologi és bérköltség, határozatot kaptunk rá.  
 
Bakucz Péter polgármester: kétszer 15 millió forintról volt szó. Azaz összes előleg volt, 
de abból volt felhasználva is. Amivel tényleges tartozunk az 30 millió volt, amibe már 
fizettünk bele, így maradt a 25 millió.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: rendben, akkor a 20 milliónál maradjunk, hogy ennyi 
van. A Víziközműre visszatérve, 22 milliót emlegettél itt. Úgy tudom, hogy ez a 22 
millió annyi embernek oda lett ígérve szerintem és nem kapta meg még senki. 
Kivitelezők ki vannak már fizetve?  
 
Bakucz Péter polgármester: bene van, Képviselő asszony elmondtam. 
Szennyvízberuházásból kifolyólag fennálló kölcsön 32. 256 e Ft.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ez miből lesz kifizetve?  
 
Bakucz Péter polgármester: már elmondtam, az ez évi költségvetésben is benne lesz.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azért mondom, hogy ezt a 22 millió forintot mióta itt 
vagyok, nem rég óta vagyok itt két éve, 15 embernek oda adtuk ezt a 22 millió forintot. 
Ez is olyan, mint a kutya vacsorája, ez nem biztos.  
 
Bakucz Péter polgármester: ha elkülönített számlán kezeljük, akkor miért ne lenne 
biztos.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: most mondhatok valamit, a dolgozok bére is ilyen 
volt, mégis onnan tűnt el.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem biztos, hogy abban is csak mi voltunk a hibásak.  
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: azt gondolom nem vette le a számlánkról senki sem 
csak úgy magától. 1-4 öblözet, ebben a Víziközműben nem vagyok annyira képbe, mert 
később léptem bele, ez már régebb óta működött. Az 1-4 öblözetnek van itt a pénze, 
mert ez olyan, hogy felveszünk mi valamire hitelt, ami nem is a miénk, hanem a 
lakosoké. Hogy terheljük le őket azzal a pénzzel, ami innen eltűnt? Mindegy hova tűnt 
el. Mi majd leterheljük a lakos pénzét, és majd jön a végrehajtó és majd viszi a lakostól 
amije van? Vagy ez hogy fog működni? Azt gondolom, ez egy örült felelőtlenség 
leterhelni a lakosok pénzét.  
 
Bakucz Péter polgármester: hadd javítsam ki Képviselő Asszonyt, de szerintem jól 
érhetően elmondtam, hogy itt a befizetett pénzek után a Víziközmű Társulás a 
kedvezményezett. Itt a lakosok nem fognak pénzt kapni a Víziközműtől.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor itt valami információáramlási hiba van, mert a 
lakosok most arra várnak, hogy visszakapják a pénzt.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem fognak visszakapni. Ahogy mondtam Bordás 
Képviselő úrnak, azoknak a pénze, ahol megvalósult a beruházás ide fog kerülni az 
önkormányzathoz. Azoknak a pénzével, hogy mi lesz, ahol nem valósult meg, azt 
viszont nem tudom.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: akkor erről nagyon jó lenne tájékoztatni a lakosokat 
is. Ebből a 22 millió forintból, ha jól tudom 2 millió lett átutalva a hivatalnak?  
 
Bakucz Péter polgármester: az 24 millió volt, tehát 22 millió van még hátra. Azt is 
elmondtam, úgy gondolom elég érhetően, hogy két ütemben lesz a Fundamentának a 
kifizetése. Első október 31-ig.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azt utalják át ide?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen, azt utalják át először a Víziközmű Társulásnak, ők 
pedig nekünk a védett számlánkra. Amihez nem tudunk hozzányúlni, mert annak a 
kedvezményezettje az OTP Bank.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: elnézést, ha nem értettem meg mindent már az 
elején. Akkor az Áfa kérdést a belső könyvvizsgálat mutatta ki? Mert mi beszélgettünk, 
hogy az a cég, aki vizsgálta, ők nem találtak áfa visszautalást.  
 
Bakucz Péter polgármester: nem az a cég, hanem a Kistérségi Társulás, aki évente végzi 
a belső ellenőrzési munkát.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: erről a belső ellenőrzésről mi nem láttunk semmiféle 
papírt.  
 
Szokai Dániel jegyző: majd a költségvetés tárgyalásakor.  
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: az adó bevételek is olyan dolog.  
 
Bakucz Péter polgármester: azzal nem is kalkuláltunk.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: azért, mert ha kölcsönt akarunk felvenni, mint 
magánember, mert mindenki magából induljon ki, hogy olyanra nem veszek fel hitelt, 
amit nem tudok kifizetni. megnézem, hogy mi az ami biztos. Ezek közül, úgy 
gondolom, az én véleményem szerint, hogy ez valamilyen szinten biztos fedezett. Ha 
már elfogadják, akkor valamilyen szinten biztos. nem értek hozzá. A Társulásra rátérve 
pedig, a Társulás mindig ilyen cinkos helyzet nekünk, mindig úgy volt, hogy ők majd 
fizetnek nekünk. Legutóbb is, úgy emlékszem, hogy nekünk kellett fizetni nekik.  
 
Bakucz Péter polgármester: ez viszont a januári ülésen mondtam el, hogy elmúlt évi 
hozzájárulásunkat mi kitisztáztuk, kötelezettségünk Kötegyán felé nekünk nincs. 
Viszont, náluk ott van négy darab számlánk az étkezésből kifolyólag.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: az a konyha bevétele?  
 
Bakucz Péter polgármester: azaz önkormányzat bevétele. Ide fog érkezni a pénz. Azok 
még elmúlt évi számlák. Itt az összege, 5.300.000.- Ft.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: nekem nagyon sok kételyem van. Azt mondtam nem 
is jövök el, de eljöttem, hogy ne maradjak ki ebből a döntésből. Azt gondolom a magam 
részéről, mivel sok mindent hallottunk, hogy nem jól van vezetve az önkormányzat. Ezt 
tudjuk már tavaly óta. Azért állunk ilyen helyzetben. Itt más lépéseket kell megtenni, 
nem ilyeneket. Hitelt – hitelből nem lehet kifizetni. Bocsánat ki lehet fizetni, de ezt a 
hitelt nem fogjuk tudni kifizetni, én azt hiszem. az, hogy most a közmunkásokat 
visszakapjuk, az nagyon jó lesz nekünk. Mindenki nyilván azt szeretné. Viszont, ahogy 
a Jegyző Úrtól és a Polgármester Úrtól hallottuk, hogy több féle tanácskozásban részt 
vettek. Azt gondoltam saját véleményem szerint, és ezt szeretném, ha szószerinti 
jegyzőkönyv részlet lenne, hogy én a falu érdekeit képviselem és a közmunkásokét 
egyaránt. Hiszen a közmunkások is a falu emberei. Ezért én nemmel fogok szavazni. 
Február 12-ig nem fogjuk tudni kifizetni, egyértelmű, hacsak valaki nem ad pénzt, 
olyan, akit mi nem tudhatunk. Viszont, azt is kettőtök közül valamelyikkőtöktől 
hallottuk, hogy mihelyt ki lesz fizetve a pénz, a közmunkásokat visszakapjuk. Azt 
viszont a múltkori testületi ülésen hallottuk, hogy mikor meg lesz a költségvetés 
júniusban beadhatjuk a támogatást és azt ígérték, hogy kapunk pénz.  
 
Szokai Dániel jegyző: áprilisban lehet benyújtani.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: áprilisban lesz benyújtható, és júniusban lesz belőle 
pénz. Így van. Azt gondolom, én, mint magán ember, mint Nagyné Bondár Anikó, a 
közmunkásaink biztonságban vannak, fizetést kapnak. Júniusig kibírhatják ők is. Addig 
is dolgozhatnak, és itt dolgozhatnak, míg eddig. Viszont júniusban lesz pénzünk, ha 
meg kapjuk a támogatást. Ha már megígérték, akkor lesz pénzünk, és hitel nélkül meg 
tudjuk ezt oldani. Júliusban kérelmet adunk be a közmunkásainkra.  
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Bakucz Péter polgármester: mi lesz márciusban?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mi lesz márciusban?  
 
Bakucz Péter polgármester: igen, ha jogerőre emelkedik a 12-ei végzés?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: márciusban azt nem tudom, hogy mi lesz. Az biztos, 
hogy lesz áprilisban.  
 
Bakucz Péter polgármester: hogy lesz márciusban a dolgozóinknak fizetése? Inkasszó 
lesz.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ha nem most adunk be inkasszót, akkor beadunk 
júniusban – júliusban.  
 
Bakucz Péter polgármester: de 12-én ha nem fizetünk, inkasszálnak.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: igen, de most van 5 millió forintunk. Mennyi összeg 
a közmunkásoknak a bére?  
 
Bakucz Péter polgármester: én azt most nem tudom így megmondani.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: mennyi a közmunkás kifizetés? Hány 
közmunkásunk van?  
 
Bakucz Péter polgármester: de most ki fogja azt megmondani, hogy ki fogja 
foglalkoztatni addig is a közfoglalkoztatottakat?  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: biztos, hogy fognak rá találni valakit. Most is találtak.  
 
Bakucz Péter polgármester: mi találtunk rá.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: eddig is találtak rá. Tudod nagyon jól, hogy nem 
fogják az embereket az utcára tenni. Megoldást fognak rá találni, ugyanúgy, mint eddig, 
a Kormányhivatal is. akkor is azt mondom, hogy 70 millió, 80 millió, itt most 60 millió 
van leírva. ennyi legyen és egy fillérrel sem több. Erre ráveszünk még 20 milliót. 
Ugyanúgy 80 milliót nem tudjuk kifizetni. 100 millióból lesz 150 millió, és csak 
megyünk lefele, az embereknek pedig nem lesz jobb. Ha az embereknek ettől 
megoldódna a problémája, és ki tudnánk fizetni. De ezt nem fogjuk tudni kifizetni. nem 
csak felvenni kel, hanem kifizetni is. Miből fogjuk kifizetni Polgármester Úr?  
 
Bakucz Péter polgármester: most mondtam el.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ezekből nem fogjuk tudni kifizetni.  
 
Bakucz Péter polgármester: ezt Képviselő Asszony mondja.  
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: ezekből nem fogjuk tudni kifizetni. Azt gondolom, 
hogy itt azért nyomatékosan kell dönteni. Mert az csak egy dolog, hogy döntögetünk, 
eldöntjük így-úgy-amúgy, mindenki tegye a szívére a kezét, hogy hogyan fogjuk tudni 
kifizetni ezt?  
 
Tokai Gábor képviselő: Képviselő Asszony én csak annyit tennék hozzá, hogy az OTP 
azért megvizsgálta azt, hogy milyen fedezeteket fogad be. Tény, hogy van olyan benne, 
hogy az adókból befolyik a 6 millió vagy nem. De azoknak a fedezeteknek a nagy része 
az biztosnak mondható.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: csak mondható.  
 
Tokai Gábor képviselő: nincs olyan pénzintézet, hogy ne vizsgálja meg, hogy van-e 
fedezet rá. Ha megnéztük zárolt számlán kezeli és minden lépést felsorolt.  
 
Bakucz Péter polgármester: ez így van. Mindezek mellett itt a z érintett a Csizmaidáné 
kolléganőm, aki majd egy hónapja szinte csak ezzel foglalkozik. Készíti elő ezt a dolgot. 
Ők ezt folyamatosan vizsgálják az OTP részéről. Folyamatosan kérik az 
adatszolgáltatásokat, a dokumentumokat. Ezt sem csak úgy mondom, ezt a 16 milliót, 
mert ezt a Fundamenta már leírta.  
 
Tokai Gábor képviselő: 12-ig ezt nem tudjuk rendezni, onnantól kezdve, nincs miről 
beszélni. Most ezt a helyzetet kell megoldani. Most nem azt, ami múltat össze hoztunk 
itt mindent. Nem is ez a tárgya ennek a megbeszélésnek.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: egyértelmű.  
 
Tokai Gábor képviselő: itt most erre kell megoldást találnunk, február 12-re.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: semmi gond nincs.  
 
Tokai Gábor képviselő: azok megint egy következő lépések lesznek, mikor hetedik 
hónaptól el kell kezdeni törleszteni. Azok megint egy következő lépések lesznek.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: a következő lépés az előző lépésből jön.  
 
Nagy Imre képviselő: Képviselő Úr, ez az egész évi bevételünk, ami ide fel van sorolva. 
Utána mi lesz?  
 
Bakucz Péter polgármester: azért ebben nincs benne a normatíva, az adóbevétel.  
 
Nagy Imre képviselő: ebben benne van az adóbevétel is, a 6 millió.  
 
Bakucz Péter polgármester: ebben nincs adóbevétel még.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ennyit szerettem volna hozzáfűzni az egészhez.  
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Bakucz Péter polgármester: Tokai Képviselő Úr, az előbb lett volna egy felvetésed?  
 
Tokai Gábor képviselő: azt szerettem volna mondani, hogy nekünk most a 
legfontosabb feladatunk, hogy 12-én ne kerüljünk lehetetlen helyzetbe. Megmondom 
őszintén ettől sokkal okosabb gondolatokat vártam. nem azt, hogy mi nem jó, hanem, 
hogy mi a megoldás.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: ezen kívül találsz-e valami okos megoldást?  
 
Tokai Gábor képviselő: most perpillanat ezt látom. nagyon sok embernek lehet a 
munkája benne. Nem véletlenül az OTP-től, a helyi Önkormányzattól, mindenki 
dolgozott rajta. Az mondom, hogy az OTP Bank felé nagyon nagy köszönettel 
tartozzunk, hogy ezt el tudják intézni, soron kívül és időben. Szerintem ezt kellene 
mérlegelni.  
 
Nagyné Bondár Anikó képviselő: neked ez a véleményed, természetesen elfogadjuk.  
 
Tokai Gábor képviselő: nekem az a véleményem, hogy ennek a falunak ki kell menni 
ebből a bajból. Ha most nem tesszük meg ezeket a lépéseket, saját magunknak teszünk 
kárt, saját magunkat járatjuk le.  
 
Bordás Sándor képviselő: annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy majd fél év múlva 
újból leül a testület, újból hitelt kell majd felvenni. És azt ne kérdezzük meg, hogy 
miért? Miért kell megint? Hova lett a pénz? Vehetünk fel hitelt, természetesen.  
 
Bakucz Péter polgármester: azért ne legyünk cinikusak.  
 
Tokai Gábor képviselő: ahogy mondtátok, hatékonyabban kell dolgozni. egyértelmű, 
ezt meg kell lépni. Biztos, hogy lesznek benne fájó lépések, de meg kell lépni.  
 
Bordás Sándor képviselő: azt szeretném még kérdezni, hogy van még 42 millió 
tartozás, ebből 10 millió a szatyros pénz. Marad még 32 millió. Ezeket miből gondolja 
kifizetni Polgármester Úr? Ezek nem inkasszózhatják az önkormányzat számláját?  
 
Bakucz Péter polgármester: dehogynem inkasszózhatnak. Mondtam majd látjuk a 
költségvetés tárgyalásakor.  
 
Bordás Sándor képviselő: akkor még egy kérdésem van. Jegyző Úrnak mi a véleménye, 
hozzá fogják valahova csapni a közmunkásainkat, vagy nem?  
 
Szokai Dániel jegyző: a megoldás politikai jellegű. Közmunkaprogram mindig is lesz 
Sarkadkeresztúron, bárki is lesz a közfoglalkoztató. Valaki ezt meglépi. Itt az a plusz 
hozadék, ha ettől elesik a település, hogy az a húszon akármennyi milliótól, ami ebben a 
közmunkaprogramban rejlik, mint dologi kiadás. Az nem lesz biztosítva, ha más lesz a 
közfoglalkoztató.  
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: arról volt szó, mikor át vették Sarkadon, hogy 
hozzájárulást kell fizetni, akkor arról volt szó, hogy egy rész ide kapunk. Nagydologtól 
nem esünk el. Mindig mikor viszik így halljuk, mikor hozzák akkor úgy halljuk meg.  
 
Szokai Dániel jegyző: ne keverjük a hosszabbidejű közfoglalkoztatást, a start minta 
programokkal. Kettő nem ugyanaz.  
 
Bakucz Péter polgármester: azt gondolom, hogy igen jól kiveséztük ezt az ügyet. 
Szavazzunk. Aki az OTP Bank Nyrt. által kért határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
(OTP Bank Nyrt. határozati javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képzi)  
 
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – elfogadva, a következő határozatot 
hozta: 

 
 
28/2017. (II. 6.)  számú önkormányzati határozat: 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
Start mintaprogram előleg visszafizetéséhez szükséges OTP hitel felvételt az 
alábbi feltételek mellett, elfogadta: 
- a hitel célja: később realizálódó bevételek megelőlegezése, a Békés megyei 

Kormányhivatal felé Startmunka mintaprogram keretében fennálló 

kötelezettségek teljesítéséhez 

- hitel összege: 20.000.000.- Ft 

- hitel típusa: naptári éven belüli lejáratú hitel 

- hitel végső lejárata: 2017. 12. 20. 

- rendelkezésre tartás: szerződéskötést követően 2017. 02. 28-ig 

- folyósítás, igénybevétel ütemezése: rendelkezésre tartási időtartamon 

belül, a folyósítási feltételek teljesítését követően 

- hitel törlesztése: a megelőlegezett támogatások jóváírási célszámlájaként 

megjelölt, elkülönített, zárolt számla terhére, 2017. 07. 31. időponttal 

kezdődően minden naptári hó utolsó banki napján, az elkülönített számla 

egyenlegének összegéig, legkésőbb a végső lejáratának napján. 

- a hitel fedezetére felajánlott biztosítékok:  

- követelésen alapított zálogjog, a Sarkadkeresztúri Víziközmű 

Társulatot 

- a Fundamenta Lakáskassza Zrt-től – Társulatra engedményezett 

LTP szerződések kiutalásából – megillető jóváírásokra.  

- követelésen alapított jelzálogjog, az Önkormányzatot a   

Sarkadkeresztúri Víziközmű Társulattól megillető, - Társberuházói 

megállapodásban vállalt további hozzájárulás – összegére. 



14 

 

- követelésen alapított jelzálogjog, az Önkormányzatot a Kötegyán-

Sarkadkeresztúr Községek Szociális Feladatellátó Társulásától 

megillető követelés összegére.  

Valamint ezzel egy időben felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételhez 
szükséges lépések megtételére és a hitel konstrukció aláírására.  

 
           Határidő:azonnal  
           Felelős: Bakucz Péter polgármester 
 
 
Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen az aktív részvételt. A testületi ülést 15.00 
órakor bezárom.   
 
      kmf. 
 
  Bakucz Péter      Szokai Dániel 
  polgármester            jegyző 
 
 
  Nagy Imre              Szekeres István 
             jkv.hitelesítő                                        jkv.hitelesítő 
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