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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 17-i rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, 

Kovács László, Habony István, Mészáros Lászlóné, Dr. Egedy Zsolt, Dr. Abonyi Viktor 

képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Fekete Tibor képviselők 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor 

aljegyző, Jászberényi Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks 

kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

Ismertette az összehívott rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontját. Elmondta, a 

Képviselő-testületi határozat hiánypótlására a határidő 2014. január 20. 12:00 óra.  

 

Napirend:   

Nyílt ülés:       Előadó: 

  

1. Abony Város Önkormányzata adósságának állam  Romhányiné dr. Balogh Edit 

általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás   Polgármester  

megkötéséhez szükséges döntés meghozatala 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:   
 

Nyílt ülés:       Előadó: 

 

1. Abony Város Önkormányzata adósságának állam  Romhányiné dr. Balogh Edit 

általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás   Polgármester  

megkötéséhez szükséges döntés meghozatala 
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- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzata adósságának 

állam általi átvállalásához kapcsolódó 

megállapodás megkötéséhez szükséges döntés 

meghozatala 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, 

módosított előterjesztés került kiosztásra, időközben megérkezett Szebellédi könyvvizsgáló 

úrtól, illetve a banktól az állásfoglalás. Ezek alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 

a 400 millió Ft óvadékot vissza kell fizetni az állam felé. Jelenleg a megtakarítás összessége, 

ami nem került felhasználásra közel 1 milliárd Ft. Ebből lesznek kifizetések, a 

szennyvíztisztító telep önereje és az ahhoz kapcsolódó áfa tartalmak, illetve a Főtérnél nem 

ismert a pontos maradvány összeg.  

 

Kovács László: Kérdezte, a 400 millió Ft óvadéknak mi a sorsa?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez az összeg az Államkincstár felé folyik be.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a 3,7 millió CHF december 31-én érvényes árfolyammal 

számolva hány Ft-ot tesz ki?  

 

Jászberényi Ferenc: Ismertette a Ft összegeket. Elmondta, 899 millió Ft tőkényi kölcsönt 

vállal át az állam.  

 

Fekete Tibor megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy ehhez a tőkéhez mekkora összegű kamat kapcsolódik? A 

biztosíték meg lett emelve 533 millió Ft-ra, ez mögött volt Képviselő-testületi megállapodás?  

 

Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 

fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A csatorna 2-es hitel miatt került bele, amit törlésre is került, 

a Volksbank felé történő kiegyenlítés igazolása megküldésre került a banknak. Ahol a 

kötvényben szerepel óvadék, és nem került felszabadításra, azt az Államkincstár felé be kell 

fizetni. A 400 millió Ft feletti betétszámlákat nem kell visszafizetni, azt nem érinti az 

adósságkonszolidáció. 

 

Dr. Egedy Zsolt: A jegyző úrtól írásos választ kért arra vonatkozóan, hogy 2008-i 

kibocsátáskori 400 millió Ft-hoz képest 2012. május 7-én miért született meg ez a 

megállapodás, miért lett 533 millió Ft-ra emelve az Önkormányzat által az óvadéki betétként 

elhelyezendő összeg, amelyet a bank az elhelyezéssel egyidejűleg zárol. 

Elmondta, információi szerint 2014. január 15-ig kellett feltölteni mind az adatokat, mind a 

határozatot is bizonyos elektronikus rendszerre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nyilatkozni kellett január 16-án 16:00 óráig, a hiánypótlás 

január 20-án 12:00 óráig lehetséges.  
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Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Elmondta, hogy név szerinti szavazással javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Kérte a Képviselő-testületet, szavazzon a név szerinti szavazás elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a név szerinti szavazást támogatta.  

 

Felkérte a Képviselő-testület tagjait a név szerinti szavazásra:  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: igen. 

 

Kérte Gulykáné Gál Erzsébet képviselő asszonyt, hogy szavazzon a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: igen. 

 

Kérte Dr. Abonyi Viktor képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Dr. Abonyi Viktor: igen. 

 

Kérte Mészáros Lászlóné képviselő asszonyt, hogy szavazzon a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Mészáros Lászlóné: igen. 

 

Kérte Habony István képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Habony István: igen. 

 

Kérte Fekete Tibor képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Fekete Tibor: igen. 

 

Kérte Dr. Egedy Zsolt képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Dr. Egedy Zsolt: igen. 

 

Kérte Kovács László képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Kovács László: igen. 

 

Kérte Parti Mihály képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Parti Mihály : igen. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014.(I.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó 

megállapodás megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-

aiban foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

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. A képviselő-testület tanács 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 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 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 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.  
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6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi osztályvezető 

5. Magyar Államkincstár 

6. OTP Bank Nyrt 

7. Raiffeisen Bank Zrt 

 

 

-.-.- 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 

 

- - - 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző  

  

 

 

 

 


