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Adósságkonszolidáció
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Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én a
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Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Az ülésnek a meghívó szerint egy napirendi pontja van, az adósságkonszolidáció.
Amennyiben nincs más javaslat, kérem, hogy fogadjuk el a napirendet.
Szavazás: Nyílt
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Eredménye: Elfogadva
A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend:
1. Adósságkonszolidáció
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
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100,00%

1./ Napirendi pont:
Adósságkonszolidáció
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Adósságkonszolidáció a mi esetünkben már 2012. év végén lezajlott egyszer, oly módon, hogy 2013.
június 30-án konszolidálták az önkormányzatokat változó százalékkal. Tőlünk az adósságállományunk
70 %-át vitték el. Tavaly ősszel már lehetett hallani, hogy lesz egy második körös konszolidáció,
aminek keretében az 5000 főt meghaladó települések esetében is a konszolidáció kiegészül 100 %-ossá.
Ez történik meg velünk is olyan módon, hogy az állam a 2013. december 31-én fennálló tartozást
konszolidálja. A fennálló tartozás összege 214.315.735.- forint. A Képviselő-testület határozata kell az
adósságkonszolidációhoz. Ha sikerül a konszolidáció, ténylegesen tartozásmentessé válik az
önkormányzat. Az egyik hitelezővel van kis gondunk, akinél 3-4 millió forint környékén van hitelünk.
A polgármesteri hivatal elektromos felújítását fedeztük ebből a hitelből, a pályázatból erre nem volt
pénz, azonban e nélkül nem ért volna semmit a felújítás, mert ez volt az egész épületben a
legelavultabb rendszer. Ennek a rendszernek a felújítását finanszírozó céggel van gondunk. Ha ezt
nem sikerül rendezni, 3-4 millió forint közötti lesz a tartozásunk.

Fehérné Pityela Ágota aljegyző:

Ha nem sikerül rendezni, az nem az önkormányzat hibája, mert a hitelező cég nem töltötte fel az
adatokat határidőre.

Dr. Pásztor László polgármester:

Azt viszont nem sikerült határidőre tisztázni, hogy jogosult-e a cég az adatok feltöltésére, vagy nem.
Így lehet, hogy egyébként sem tudtuk volna konszolidálni ezt a tartozást, de mindent megpróbáltunk,
amit lehet. Készül a költségvetés és ebben az évben, ismét megnézzük, hogy eszközbeszerzéshez hitel
felvétele szükséges-e. Kormányengedélyre lehetőségünk van. A hitelfelvétel szükségessége a
költségvetés tárgyalása során fog tisztázódni. Az előterjesztés lényege most ennek a döntésnek a
meghozatala, hogy az adósságkonszolidációt igénybe tudjuk venni. Van-e kérdés, hozzászólás?

Bakos István képviselő:

Minden olyan feltételnek megfelel az önkormányzat, ami a határozati javaslatban fel volt sorolva?

Dr. Pásztor László polgármester:

Igen, megfelelünk a feltételeknek. Ha nincs más észrevétel, kérem, szavazzunk a határozati javaslat hat
pontjának elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
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1/2014. (I. 15.) KT határozat
1. A képviselő-testület 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. b) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás 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/társulási tanács az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert/társulási tanács elnökét, 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/társulási tanács utasítja a polgármestert/társulási tanács elnökét, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a
testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban tájékoztatom Képviselő-társaimat, hogy szeretnénk a
Kommunális csoport munkáját gépekkel megerősíteni és a két IFA gépjárművet minél előbb a telepen
kívül tudni. Tavasztól szeretnénk lízingelni egy másik traktort, ami már nyáron el tudná látni a
szállítási, falocsolási feladatokat és majd az ősz folyamán felruházni a traktort a téli adapterekkel,
viszont ezen túl egy másik kisteherautó beszerzése is szükséges lesz a szolgáltatások teljes körű ellátása
érdekében. Erre kérnénk kormányengedélyt a hitel felvételhez a tíz millió forintos értékhatárt
meghaladó eszközbeszerzéshez, mert ha marad máshol is forrásunk, azt nem biztos, hogy
eszközbeszerzésre kellene fordítanunk. A költségvetésünket február 5-ig kell előterjesztenünk a
Képviselő-testületnek. A költségvetést be fogjuk terjeszteni.

Fehérné Pityela Ágota aljegyző:

Ebben az évben jogszabályváltozás miatt a költségvetés teljes egészében megváltozik.

Dr. Pásztor László polgármester:

A könyvelési rendszerünk is változni fog. Most először kezdünk január 30-án a Pénzügyi bizottság
ülésével, február 4-én, kedden az OMISZ bizottság fog ülésezni és február 6-án lesz a testületi ülés, de
elképzelhető, hogy a rákövetkező héten megint lesz testületi ülés. Így februárban egy kicsit többet
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fogunk találkozni, mint szoktunk. A Faluház az idén lesz 10 éves és a Magyar Kultúra napjával
összevonva január 25-26-án ünnepi műsor lesz a Faluházban.

Fehérné Pityela Ágota aljegyző:

Ha kihirdetik a választás időpontját a Képviselő-testületnek a szavazatszámláló bizottságok összetétele
miatt is kell döntést hozni. Az előkészítő munkát a hivatalban már megkezdtük. A választás időpontja
még nincs kitűzve, így nehezebb az egyeztetés a leendő bizottsági tagokkal.

Hollósi Jánosné képviselő:

Az állami finanszírozásról már lehet tudni hogy, hogyan fog alakulni?

Péter Beatrix pénzügyi vezető:

A finanszírozás még változik, másképp finanszíroznak és még nincs meg a gyermekélelmezésnek a
dologi kiadásaira biztosított előirányzat. Ezt az adatot február 5-ig kéri a kormány.

Fehérné Pityela Ágota aljegyző:

Örömmel tölt el minket, hogy nincs adósságunk, de a meglévő pénzeszközeink tényleg csak a
fenntartásra, működésre elég. Ebben nagy lehetőség akár egy beruházásra nincsen, a fejlesztés így
megint csak hitelfelvételbe fog torkollni, hacsak meg nem változik a pályáztatási rendszer.

Dr. Pásztor László polgármester:

A pályáztatási rendszer változására nincs sok esély. A közép-magyarországi régióban a források nagy
része a közép- és kisvállalkozásokba irányul, a fennmaradó rész energetikai tárgyú beruházások
lesznek.

Bakos István képviselő:

Kérdezem, hogy a közmunkások taneszközeiről tudtok-e valamit?

Dr. Pásztor László polgármester:

Az eszközökről nincs tudomásunk. A napirend megtárgyalását követően a Képviselő-testület
rendkívüli ülését bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt.
Kmf.

Dr. Pásztor László
polgármester

Fehérné Pityela Ágota
aljegyző
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