JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26-i ülésén a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése
Szabó Csaba, Rábai Zita nincs jelen.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a
rendkívüli ülés összehívásának okát.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el:
Adósságkonszolidáció elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Adósságkonszolidáció elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Szabó Csaba megérkezik.
Markó József elmondja, hogy egy tárgyaláson már voltak. Próbálták elérni, hogy több legyen a konszolidált
összeg, mint a törvényi minimum. Kiemelték, hogy Nevelek csatlakozása nagy terhet ró majd a városra és
2006 óta nem vettek fel működési hitelt. Érveltek azzal, hogy a Samsung termelése folyamatosan csökken és
ezért kevesebb az iparűzési adóbevétel. Van egy kis esély arra, hogy 40%-nál egy kicsit többet kaphasson a
város, de ez kb. 2%. Nagyon nagy segítség, ha nem a teljes törlesztőrészletet kell majd fizetnie a városnak.
Még egy témáról lehet szó ejteni, az pedig a KEOP-os pályázat, ami nem került beadásra. Javasolja, hogy
indítsanak pert az adott vállalkozás ellen. Ha pert indítanak, akkor véleménye szerint a sajtóban is meg kell
jelentetni ezt a hírt.
Forró Gábor az elfogadó nyilatkozat 5. pontjával kapcsolatban javasolja, hogy ne a „soron következő ülés”
szerepeljen.
Dr. Szinay József elmondja, hogy ez egy központilag kiadott határozati forma és nem javasolja a változtatást.
Hlavács Judit kérdése, hogy a 4.b pont mit jelent?
Dr. Pintér György szerint azt jelenti, hogy az átvállalással megváltozhat a forma.
Dr. Szinay József ismerteti a költségvetési törvény vonatkozó szakaszát. Javasolja, hogy hozzanak még egy
határozatot az aláírásra felhatalmazásról is.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
15/2013. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben
írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
Kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgál.
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.
Az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy:
a)
megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b)
az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a
költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c)
a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: 2013. június 28.

Aláírásra felhatalmazza: 10 igen szavazattal elfogadja.
16/2013. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. Tv-ben foglalt adósságállomány átvállalásával kapcsolatos megállapodásokat megkösse és a
szerződéseket aláírja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Markó József polgármester

Hlavács Judit kéri, hogy a költségvetési egyenleg számításáról készült anyagot majd mutassák be a
testületnek és a lakosságnak is.
Markó József szerint a rendszer nagyon bonyolult és nem biztos, hogy a lakosságot érdeklik a részletek.
Hlavács Judit bejelenti, hogy kilépett az LMP-ből, de a mandátumát megtartja.
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.
Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

