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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

6/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. június 1. napján 

(péntek) 11
30

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú 

 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, 

Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők. 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető  

Hiányzik:        Hermanné Németh Andrea képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása 

telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a 

képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Napirendi pontonként javasolja tárgyalni a 

számlavezető pénzintézet választását. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Turú Gyula képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

1.) Számlavezető pénzintézet választása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

1.) napirend 

Számlavezető pénzintézet választása. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 

tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a mai napon visszavonta 

és ezzel egyidejűleg elrendelte a végelszámolását. 

A délelőtt folyamán Kecskemétről az Államkincstár is megkeresett bennünket ezzel 

kapcsolatban. Ők előző nap utalták a nettó finanszírozásunkat, ami már nem érkezett a 

számlánkra, mivel a pénzintézet visszautasította. A fizetések utalására is a mai napon került 
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volna sor, de már ez sem lehetséges. A Kincstár kért bennünket, hogy rendkívüli ülésen 

döntsünk új számlavezető pénzintézet választásáról. Túl sok lehetőségünk jelenleg nincs. 

Ennyi idő alatt nem tudunk ajánlatot kérni a pénzintézetektől, jó, ha péntek délután egyáltalán 

még van ügyfélfogadás. A Rónasági Takarékszövetkezetet kerestük meg telefonon és Ők 

megvárnak bennünket munkaidőn túl is, hogy meg tudjuk nyitni az önkormányzat számláját. 

Ezután még az új számlaszámot a Kincstár felé is le kell jelentenünk. A Soltvadkert és Vidéke 

Takarékszövetkezet engedélyének visszavonása még sok más problémát fel fog vetni, így 

várható, hogy a közelmúltban kell még rendkívüli testületi ülést összehívni. Ezzel 

kapcsolatban kérem a képviselők megértését. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel fogadja el az alábbi 

határozat tervezetet: 

 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat - tervezetet 

terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

     /2012. (     ) sz. Képv.test.hat 

Számlavezető pénzintézet választása  

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő – testülete a Kaskantyú Község Önkormányzata 

számlavezetésével 2012. június 1-től a Rónasági Takarékszövetkezetet bízza meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 
A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

29/2012. (VI. 26.) sz. Képv.test.hat 

Számlavezető pénzintézet választása  

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselő – testülete a Kaskantyú Község Önkormányzata 

számlavezetésével 2012. június 1-től a Rónasági Takarékszövetkezetet bízza meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  jegyző 

 

  

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Turú Gyula:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   


