Ikt.szám: 26-1/2014.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. JANUÁR 15-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
1, 2, 3/2014. (I. 15.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 15-én 15.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Forgó Árpádné, Szajkó János – képviselők

Meghívottak:

Wasserné Ősi Márta
Sterné Kenyér Mariann

Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának
okát, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő
megválasztott képviselőből 5 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szajkó János
és Szőke Erzsébet képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (I. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Szőke Erzsébet képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Szajkó

János

és

Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a mai rendkívüli ülésen „Az
önkormányzat 2014. évi adósságátvállalása” című előterjesztést tárgyalják meg.
Szavazásra bocsátotta javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Az önkormányzat 2014. évi adósságátvállalása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Az önkormányzat 2014. évi adósságátvállalása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, ahhoz, hogy a december 31-i állapot szerinti 7.915.000,- forintnyi
összeget át tudja vállalni a kormány, kell egy önkormányzati nyilatkozatot, képviselő-testületi
határozatot tenni. Mivel korábban kérték az adósságkonszolidációt, ezért 2013-ban nem
kellett kifizetni közel 10 millió forintnyi hitelt. Ha az átvállalás megtörténik, akkor 2014-ben
négymillió forint körüli összeget, jövőre pedig a maradék 3 millió forintot nem kell kifizetni
az önkormányzatnak. Mivel korábban kérték a konszolidációt, ezért most nem
gondolkodhatnak azon, hogy akarják, vagy nem akarják. Lényegében a maradék 40 % egy
részét át tudná vállalni az állam, ha ezt a határozatot meghozzák. Viszonylag gyorsan kellett
dönteni, úgy volt, hogy holnap délig kell megküldeni az anyagot. 2008-ban, amikor erről szó
volt, nem látták előre, hogy pontosan ezek a dolgok valósulnak meg. Képviselő-testületi
támogatás nélkül ezt nem merte felvállalni. Javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (I. 15.) Kt. számú határozat
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2014. február 28.
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15.04 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Wasserné Ősi Márta
Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezetője

Csányi Kálmán
polgármester

Szajkó János

Szőke Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítők

