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Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az
ülés napirendi pontjára, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontra tett javaslatot 6 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (I. 14.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. január 14-i
rendkívüli ülésének napirendje

Határozat
Az ülés napirendi pontja:
Nyilatkozattétel az Önkormányzat adósságának 2014. évi állam által történı
átvállalásáról
A határozatról értesítést kap:
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1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

Napirendi pont
Nyilatkozattétel az Önkormányzat adósságának 2014. évi állam által történı
átvállalásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésében elmondta,
hogy komoly és a költségvetésüket érintı olyan lépés elıtt állnak, ami a Kormány
közigazgatás átalakításának rendszerében újra van szabályozva az önkormányzatok
finanszírozásának végrehajtásával kapcsolatos rendszer. Ez, mondhatjuk úgy is,
hogy „Tabula rasa”-t csinál a Kormány. Szeretne egy olyan állapotot létrehozni,
amikor az önkormányzatoknak nincs olyan adósságterhe, ami a költségvetését és
intézményi mőködtetési, finanszírozásának a feltételrendszerét megbonthatná. Ez
jelzi azt, hogy egy ilyen, adósságmentes önkormányzati rendszer egy olyan folyamat
elsı része, ahol nem is fogja engedni az eladósodást. Azok a fejlesztések, amelyek a
2014-20-as Európai Uniós költségvetéshez igazított jövıképpel rendelkeznek,
azokban már látszik, hogy olyan önkormányzati feladatot is magában rejt, amely
megint csak új lesz nekünk. Az elmúlt ciklusokban meg kellett tanulni pályázni és
most meg kell felelni egy gazdaságfejlesztési folyamatnak, és a katalizáló
önkormányzati folyamatban ezt csak úgy lehet megtenni, hogy az önkormányzati
feladatellátás, az intézményi ellátás, kötelezı, illetve önként vállalt feladatok,
amelyek megmaradtak azokat magas színvonalon tudja ellátni a Kormányzat és egy
megyei irányítással, a településfejlesztési feladatokkal megosztva, és
minisztériumokhoz delegálva lesz a fejlesztés kézben tartva. Nem azt jelenti, hogy
nem lesznek fejlesztések, hanem az a kérdés, hogy ami eddig önerı
vonatkozásában megterhelte az önkormányzatokat, az most más alapokon fog
nyugodni. Feltehetıen az önerı rendszere pályázati rendszerben fog történni. Az
elıterjesztés részletesen tartalmazza az adósságkezelési konszolidációs folyamatot.
Ez most a kb. 600 millió forintnak a konszolidálását jelenti. Azon a napon, amikor
aláírjuk a megállapodást, utalásra kerül a központi kasszába. Ekkortól
megszabadulnak ettıl a tehertıl, és elmondhatják, hogy ennek a 8 éves munkának
az eredményeképpen, ezzel a konszolidációval településünkön egy kb. 2 milliárdos
vagyongyarapodás és nulla adóssággal indíthatják a következı ciklusokat. A
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta külön az elıterjesztést, de
felkérte a bizottság elnökét, Kónya József urat, hogy mondja el véleményét az
elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy nem tartotta szükségesnek rendkívüli
bizottsági ülés összehívását, tekintettel arra, hogy olyan elıterjesztés van elıttük,
amelyre egy választási, döntési lehetıségük van, még pedig az, hogy ezt az
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elıterjesztést, a határozati javaslatot el kell fogadniuk. Ez a bizonyos lehetıség,
amely megszabadítja az önkormányzatot ettıl a bizonyos tehertıl, ez csak pozitív
döntést igényelhet. Javasolja, mint képviselı, mint bizottsági elnök, hogy a
Képviselı-testület tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy örülnek ennek különösen azért, mert a
költségvetés tervezésénél, amikor még nem volt ismert a konszolidációra vonatkozó
információ, csak informálisan tudtak róla, akkor felmerült annak kérdése, hogyan
tervezzék a költségvetést. Február 28-áig befejezve szeretné a z Állam az
önkormányzatok adósságának konszolidációját, ez most annak a momentuma, hogy
valóban a határidıig ez meg is fog történni. Innentıl kezdve nem kérdés, hogy a
költségvetésbe nem kell tervezni az adósságállományt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy 2006-ban a kötvény okán, amikor az
adósminısítés okán megcsinálták, hogy mekkora az a kötvényállomány, amelyet a
település elbír 20 éves idıszakra, akkor egészen más költségvetés volt. Akkor a 600
millió kezelhetı nagyságrend volt. A 600 millió forint lekötött fedezet volt, de egy
másfél milliárdos csomag volt. A konszolidáció után, a maradékkal nagyon szők
költségvetéssel, de elbírtak volna. Azt jelentette volna,hogy semmiféle felhalmozási
alapot nem tudtak volna képezni, egy 50 ezer forintos támogatást nem tudott volna
adni, ha valaki jön segélyért, emiatt kicsit aggódott. Szívesen költene az
önkormányzat pl. az Ady Endre utca felújítására. Kell a karbantartásra, felújításra is
fordítani, egy kicsit gazdagabban kezelni. Így lesz is mód megbízható alapokat
képezni a jövıben, amellyel a szennyvíz nagyberuházás után el lehet érni egy
minıségi helyreállítást, és egy fejleszthetı folyamatot tudnak biztosítani. Volt olyan
sajtótájékoztatón, ahol a gazdasági miniszter úr jelen volt, és azt az egyetlen dolgot
nem kérdezték meg tıle, hogy mikor fog megváltozni a bankok távolságtartó
magatartása az önkormányzatokkal szemben. Ahol az önkormányzat benne van, ott
nem finanszíroznak, se kölcsönt nem nyújtanak. Bízik abban, hogy ez a hozzáállás is
enyhülni fog, hiszen az éven belüli likviditási hitelnek ott kell állni az önkormányzatok
számára, hiszen az adóbevételek és egyéb bevételek ugyan tervezhetıek, de hogy a
valóságban mikor folynak be, azok nem, és ennek ellenére mőködni kell. Ilyen
hitelkonstrukcióknak lenniük kell.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy 2 évvel ezelıtt kezdıdött, és az állami
szerepvállalással kezdett enyhülni ez a folyamat, de még mindig nincs rendben.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

2/2014. (I. 14.) Kt.
Tárgy: Nyilatkozattétel az Önkormányzat adósságának 2014. évi állam által történı
átvállalásáról
Határozat
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1. A képviselı-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 6768. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam
által történı átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a
betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam
által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselı-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás,
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelılegezésére szolgáló ügyletté válik,
úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követı 3 munkanapon belül
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal
az
adósságátvállalással
érintett
az
önkormányzatot
terhelı,
adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselı-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 képezı 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 képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseirıl a soron következı ülésén tájékoztassa a
testületet.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Kakas Béla polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı által MÁK
4.
Irattár.

6

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület rendkívüli ülését 10 óra 17 perckor
bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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