PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 3/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 15-i rendkívüli
ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Máté István, Bocskay László, dr. Hermann
István, Venczel Csaba, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Szirbek Rita, 11 fő.
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető,
Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Távolmaradását bejelentette: Császár Endre, Grőber Attila és Pingiczer Sándor képviselők.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
1/2014. (I.15.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január
15-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
1. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, Hende Csaba miniszter úr nemrég jelentette be Pápán - ami később a jogszabályból
is ismertté vált -, hogy a város 2 évvel ezelőtt fennmaradt adósságát a kormány átvállalja. A
sajtótájékoztatón és azt megelőzően is arról nyilatkoztak, hogy ez a fennmaradt adósság 1.7
md forint volt, amely akkor valóban annyi is volt. A képviselők azonban bizonyára
emlékeznek arra, hogy 2012. év végén az OTP Bank Nyrt-től egy megállapodás keretében,
ami az OTP számára kamatfelárat elengedett a kötvényen, számukra pedig 500 millió hitel
biztosítottak a beruházásokhoz, tehát volt egy 500 millió forint összegű le nem hívott hitel az
adósságkonszolidáció bejelentése előtt. Az adósságkonszolidációról szóló jogszabály azonban
úgy rendelkezik, hogy a december 31-i állapotot veszi figyelembe. Az önkormányzat a
beruházási számláinak kifizetéséhez az 500 millió forint fennmaradt részét lehívta, így az
adósság ugyan nagyobb lett 14 napra, de ezt a hitelkeretet az adósságkonszolidációban
betudták. Úgy gondolták, ez ebben a helyzetben a város érdekében hozható legjobb döntés
volt. Ezért lett a 2 md 23 millió forintos végösszeg. Ha nem hívták volna le és később veszik
igénybe, akkor 300-400 millió hitele lett volna a városnak, 15-20 éves futamidőre.
Megkérdezi a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Elmondja, párthovatartozástól függetlenül, ha az eljárást nézi és azt, hogy az állam az
önkormányzatokat megszabadítja az adósságtól, ez egy olyan nem várt fordulata a
politikának, amit az önkormányzatok oldaláról csak üdvözölni lehet. Ismét elmondható, ha
megnézik az adósságszolgálattal kapcsolatos 2011. évi táblázatokat, hogy az egymás után
következő években mennyi lett volna az adósságszolgálat, vagy akár az adósságkonszolidáció
első köre után módosított táblázatot, akkor látható hogy az egymást követő években komoly
tehertől mentesültek.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2014. (I.15.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
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.
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2. A Képviselőtestület 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 Képviselőtestület 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 Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról.
5. A Képviselőtestület az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza a polgármester, 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 Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal, illetve: folyamatos
de legkésőbb: 2014. február 28.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8,10 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes jegyző

