
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Az adósságkonszolidáció 2. ütemére szeretnének előre 
felkészülni. A mostani döntéssel a szándékot fejezik ki, hogy részt kívánnak venni a 2. körben. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 
Adósságkonszolidáció második üteme 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
 
 
Adósságkonszolidáció második üteme 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Szinay József elmondja, a költségvetési törvény módosítása tette lehetővé, hogy az 
önkormányzatok maradék hitelállományát az állam átvegye. Ennek feltétele, hogy a fennálló hitel 7%-
át az állam felé meg kell fizetni. Véleménye szerint 140 millió Ft-tal meg lehetne szabadulni kb. 2 
milliárd forint hiteltől.  
 
Markó József elmondja, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen szerződés aláírása előtt testületi ülést 
fognak tartani. Most csak arra adnának felhatalmazást, hogy a tárgyalásokat folytassák.  
 
Hlavács Judit a tárgyalások ütemezéséről van valami információ? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy szeptember 15-ig kell az önkormányzatnak nyilatkoznia, a bank 
szeptember 30-ig tesz nyilatkozatot és december 31-ig veszi át az adósságot az állam. 
 
Markó József elmondja, most van lehetőség arra, hogy az adósságtól megszabaduljanak.  
 
Forró Gábor tudomása szerint a banknak kell fizetnie a 7%-ot.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a banknál folytatott tárgyalások során felvették a % megosztását, 
amitől elzárkóztak.  
 
Rábai Zita nem érti, hogy miről szól a határozati javaslat. Véleménye szerint akkor van 
létjogosultsága, ha van olyan kormányzati döntés, ami alapján meg kellene hozni a döntést. 
 
Dr. Szinay József elmondja, a költségvetési törvény rendelkezik arról, hogy lehetőség van az 
adósságkonszolidáció 2. ütemére.  
 
Rábai Zita elmegy. 
 
Markó József elmondja, hogy a döntés biztosan nem árt, és adott esetben hasznos lehet. 



Dr. Szinay József szerint a banknak azért lehet jó a hitelek átvállalása, mivel kap egy újabb 
hitelmentes szektort. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2013. (IX. 03.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Úgy határoz, hogy Göd Város Önkormányzata részt kíván venni a 2012. évi CCIV. törvényben, 
valamint a 2013. évi XCII. törvényben biztosított adósságkonszolidáció második ütemében is, 
melynek keretében a 2013. június 30-ával átvállalt adósságrészen túl Göd Város Önkormányzatának 
megmaradt adósságát is a Magyar Állam átvállalja. 
 
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, továbbá az 
átvállalással kapcsolatban legfeljebb az átvállalásra felkínált érintett adósságrész 7%-ának megfelelő 
összeg erejéig pénzügyi kötelezettség vállalására, valamint az érintett bankok és Göd Város 
Önkormányzata közti megállapodások aláírására. 
 
A forrás később kerül meghatározásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester             címzetes főjegyző 


