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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22. napján 7,35 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő 
                          Lakatos József települési képviselő,                
                          Kosztin Mihály települési képviselő, 

  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
 

Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő, Polgárné Nagy Elvira települési képviselő  
 

   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető  
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertettem a napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi biztosítása 
tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés települési önkormányzatok adósságának teljes körű 2014. évi állami átvállalása 
tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi 
biztosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétől a települési hulladék 
szállítására szervezett közszolgáltatást csak olyan nonprofit gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása a 
szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat a hulladék közszolgáltatás tekintetében az alábbi döntéseket 
hozta: 
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1. A Képviselő-testület 4/2005. (I.31.) számú határozatában a lakossági szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátásra az AKSD Kft-t jelölte ki azzal, hogy a közszolgáltatás kezdő 
időpontját 2005. július 1. napjában határozta meg.  

 
2. A Képviselő-testület döntése alapján 2005. június 14. napján megkötésre került a 

közszolgáltatási szerződés – határozott időtartamra- melynek lejárata: 2012. december 31. 
napja volt. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatást végző 
gazdasági társaság kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,  
 

3. a Képviselő-testület 222/2012. (XI.28.) napján úgy döntött, hogy a hatályban lévő 
közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
aláírásának napjáig meghosszabbítja.  
 

4. Az A.K.S.D. Kft. ügyvezetője 2013. április 30. napján kelt levelében a szerződést 6 hónapos 
felmondási idővel felmondta, amely alapján a közszolgáltatást 2013. október 31. napjáig látja 
el.  
 

5. A Képviselő-testület döntése alapján 2013. év januárjában elkezdtük a közbeszerzési eljárás 
előkészítését, azonban új jogszabály, - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - 
lépett hatályba 2013. január 1-jén, amely teljesen új feltételeket teremtett a közszolgáltatás 
tekintetében. A közbeszerzési eljárás megindítására továbbá csak a törvény végrehajtására 
kiadott, - a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló - 317/2013. (VIII.28.) kormányrendelet alapján van lehetőség. A 
jogszabály a 2013. augusztus 28-i Magyar Közlönyben jelent meg.  

6. Tekintettel arra, hogy 2013. október 31. napjáig már nem állt rendelkezésre elegendő idő a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, azonban a közszolgáltatást kötelező biztosítani, 
nyilatkozatot kértünk az AKSD Kft-től, hogy 2013. december 31. napjáig vállalják-e a 
közszolgáltatás ellátását, és ha igen, milyen feltételekkel. Az AKSD. Kft. arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Társaság Vámospércsen a lakossági hulladékkezelési 
közszolgáltatást 2013. november 1. – december 31. közötti időszakban csak abban az esetben 
tudja elvállalni, amennyiben az önkormányzat heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítést fizet meg 
a cég részére.  
 

7. A Képviselő-testület 166/2013. (X.09.) és 179/2013. (X.29.) számú határozataiban úgy 
döntött, hogy 2013. december 31. napjáig az AKSD Kft-vel a közszolgáltatási szerződést 
meghosszabbítja, és egyidejűleg vállalja a két hónapra heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítés 
megfizetését.  
 

8. Időközben Tasó László Országgyűlési képviselő Úr megkereste a Járáshoz tartozó 
Önkormányzatokat azzal a javaslattal, hogy a települések a törvényi kötelezettségüknek 
konzorciumi megállapodás alapján közösen tegyenek eleget. Ez valamennyi önkormányzat 
számára előnyös, hiszen a feladat költséghatékonyabban és tervszerűbben valósítható meg. Az 
előterjesztés alapján a 167/2013. (X.09.) számú határozatában a Képviselő-testület – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. évi CXXV. törvénnyel 
módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. – 35. §-ában foglalt kötelezettségére – úgy 
döntött, hogy a Nyíradonyi járás közigazgatási területén működő Nyíradony Járási 
Hulladékgazdálkodási Konzorciumba be kíván lépni, s a törvényben foglalt feladatai ellátását 
a konzorcium tagjaként kívánja biztosítani. A konzorciumi megállapodást a határozat 
mellékletében szereplő tartalommal, Nyíradony Város Önkormányzata konzorcium 
vezetésével elfogadta.  
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Felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a konzorciumi megállapodást az önkormányzat 
nevében aláírja, s a megállapodásban foglalt tartalommal az önkormányzat nevében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére kötelezettséget vállaljon. 
 

9. 2013. november 18. napján érkezett levelében a konzorciumvezető Nyíradony város jegyzője 
tájékoztatott arról, hogy a Konzorcium nevében szakértői eljárást kezdeményeztek az ügyben. 
A szakértői vélemény megállapítása alapján az az álláspont alakult ki, hogy a konzorcium 
által indított közbeszerzési eljárás során az EU-s közösségi eljárás szabályait kell betartani, 
melyre tekintettel az eljárás csak 2014 márciusában zárulna le. A fentiek alapján a 
konzorciumvezető azt javasolja, hogy minden önkormányzat külön folytassa le a rá irányadó 
eljárásokat.  
 

10. 2013 novemberében önkormányzatunknak – az idő rövidsége miatt - már nincs esélye a 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatására. 
 

11. 2013. november 18. napján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. azzal 
keresett meg, hogy a Kft. tulajdonosai a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrészéből a 
tervek szerint felajánlanának összesen 100.000 Ft értékű üzletrészt, amely a csatlakozni 
kívánó települések között egyenlő arányban kerülne megosztásra. (1. sz. mellékelt) A Kft. 
rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges közszolgáltatói engedéllyel is. Az 
üzletrészvásárlással a településeknek lehetőségük nyílik arra, hogy pályáztatás nélkül, un. „in 
house „eljárás alapján kössenek közszolgáltatási szerződést. Így a folyamatos ellátás 
biztosított lenne. Megkerestük a Kft-t arra vonatkozóan is, hogy milyen összegű árkiegészítést 
kér a közszolgáltatás biztosításáért. A cég arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy éves 
szinten 7.840.148 Ft + ÁFA, mindösszesen 9.956.988 Ft összegű árkiegészítés fejében tudja 
vállalni a szolgáltatást. (2. sz. melléklet)  

 
Ez havonta bruttó 829.749 Ft többletköltséget jelent az önkormányzatnak.  
 
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 205/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, hogy a 
többségi önkormányzati tulajdonban lévő Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(4031 Debrecen István u. 136.) - tulajdonszerzés érdekében - a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonrészéből üzletrészt kíván vásárolni.  

 
Az üzletrész vásárlás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a részvények 
részesedések előirányzat terhére biztosítja.  

 
Felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az üzletrész átruházási szerződést írja alá, 
és felhatalmazza az üzletrészvásárlással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.   
 
A Képviselő-testület a 206/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, hogy 2013. január 1. napjától 
2014. március 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen István u. 136.) (továbbiakban DHK) a települési hulladék 
szállítására szervezett közszolgáltatás ellátására.  

 
Az Önkormányzat a szerződés időtartamára havonta bruttó 829.749 Ft árkiegészítés megfizetését 
vállalja a Szolgáltató részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 
betervezi.   

 
Felkérte a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést írja alá, és a határozat végrehajtására 
vonatkozóan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.  
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A korábbi testületi döntéseket követően történt események: 
 
A december 9-i döntés szerint a két okirat aláírására 2013. december 30. napján került volna sor. Egy 
időközben megjelent jogszabály azonban lehetőséget biztosított az AKSD Kft-vel korábban 
megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására. A Járás polgármesterei úgy döntöttek, 
hogy a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve a korábbi szerződést hosszabbítják meg, és nem 
írják alá a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a szerződést.  
 
Ennek oka az, hogy a közszolgáltatási szerződésben kikötésre került, hogy a lakosság részéről a 90 
napot meghaladó kintlévőséget a cég számára az önkormányzatnak kell megfizetnie, illetve a DHK 
csak 5 éves határozott időtartamra hajlandó a szerződést megkötni. Ez a két feltétel bizonytalansági 
tényező volt a szerződéssel kapcsolatosan.  
 
A fentiek miatt szükségessé vált a 206/2013. (XII.09.) számú határozat hatályon kívül helyezése, 
valamint a Képviselő-testület – 7/2014. (I.08.) számú határozatával módosította a - 179/2013. 
(X.29.) határozattal módosított - 166/2013. (X.09) számú határozat 1. pontját, mely szerint 
elfogadta az AKSD Kft-vel történő szerződésmódosítást 2014. március 31. napjáig.  
 
A Képviselő-testületet 8/2014. (I.08.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 2013. december 20. 
napján megjelent, a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására vonatkozó pályázati 
felhívásra, - amely alapján támogatás igényelhető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014. 
évi kompenzációjára – pályázatot nyújt be, és felhatalmazta a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2013. és 2014. évben is 
jelentős anyagi kötelezettséget vállalt annak érdekében, hogy a közszolgáltatás a településen 
biztosított legyen. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 20. napja.  
 
A pályázat feltételrendszerét áttanulmányozva, valamint a közszolgáltatóval tartott szakmai 
egyeztetés eredményeként az került megállapításra, hogy a pályázatot csak abban az esetben tudja az 
önkormányzat benyújtani, ha a korábbi döntés szerint a DHK. Kft-vel, mint engedéllyel rendelkező, 
minősített közszolgáltatóval köt közszolgáltatási szerződést.  
A pályázati támogatás a teljes 2014-es évre csak abban az esetben igényelhető, ha a közszolgáltatási 
szerződés hatálya is fennáll egész évben. 
 
A DHK Kft. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a tulajdonos csak az általa meghatározott 
szerződéses feltételekkel kíván közszolgáltatási szerződést kötni, és nem járul hozzá a feltételek 
módosításához. (a szerződés-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi) 
 
Az ügyben jogi állásfoglalást kértünk az önkormányzat ügyvédjétől, Dr. Balogh Ádámtól. (2. sz. 
melléklet)  
 
Ügyvéd úr a szerződés 13.1. pontjához – a szerződés megszűnésére vonatkozóan – az alábbi 
szövegrészt javasolja kiegészítésként: 
 
„Az Ellátásért felelős a már rögzített felmondási idő figyelembevételével jogosult felmondani a 
szerződést abban az esetben is, amennyiben az Ellátásért felelős oldalán keletkezett vagyoni 
kötelezettségek állami kompenzációból történő kiegészítése már nem lehetséges” 
 
Ez a kitétel lehetőséget nyújt az önkormányzat részére a szerződés felmondására, amennyiben a 
következő években a kompenzáció fedezetére nem lenne lehetőség állami támogatás igénylésére. 
 
A szerződés továbbra is tartalmazza azt a feltételt, hogy amennyiben a lakosságnak 90 napon túli 
tartozása van a közszolgáltató felé, és azt a NAV adók módjára nem tudja behajtani, úgy ezen 
tartozásért az önkormányzatnak kell helyt állnia. Tájékoztatásként ismertetem, hogy az AKSD Kft-
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vel fennálló 8 éves szerződéses időtartam alatt ez a kintlévőség az éves árbevétel 10 %-a körül 
alakult. (kb. 3, 9 millió Ft.) 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiíró a pályázati felhívást módosította, amelynek 
két lényeges eleme van. Az egyik, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2014. január 27. napjáig 
meghosszabbításra került, a másik, hogy a kompenzációs költségek visszamenőleg 2013. január 1- 
napjától számolhatóak el.  
 
2014. január 16. napján a DHK. írásban közölte, hogy semmilyen módosítást nem áll módjában 
elfogadni. A Képviselő-testület így nem tudott ülést tartani.  
 
A DHK értesítését követően további egyeztetést kezdeményeztünk a céggel. A tárgyalás 
eredményeként végül a DHK. hozzájárult ahhoz, hogy 2014. december 31. napjáig jöjjön létre a 
szerződés, így a pályázat benyújtható, és az önkormányzatnak nem kell több évre kötelezettséget 
vállalni.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szerződés-tervezet és az ügyvéd 
jogi állásfoglalása alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakhoz 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (I.22.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról 
szóló 2013. év CXXV. törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § - 35. §-ában foglalt 
kötelezettségére a 205/2013. (XII.09.) határozata alapján, mint üzletrész tulajdonos úgy dönt, 
hogy:  

1. 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt a 
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István u. 136.) a 
települési hulladékszállításra szervezett közszolgáltatás ellátására.  

2. Az Önkormányzat 2014. évre havonta bruttó 829.749 Ft árkiegészítés megfizetését 
vállalja a Szolgáltató részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi, és amelyre vonatkozóan pályázati támogatást igényel a 8/2014. 
(I.08.) számú határozat szerint.  

3. A közszolgáltatási szerződés tartalmát a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.  

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést írja alá, és a határozat 
végrehajtására vonatkozóan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Előterjesztés települési önkormányzatok adósságának teljes körű 2014. évi állami 
átvállalása tárgyában  
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel felkérem Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési Irodavezető Urat, hogy tájékoztassa a 
testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az 
egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan 
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező 
törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat. 
 
Fentiek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett, az önkormányzati 
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok 
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és 
az új feltételeknek – a megkívánt takarékos gazdálkodás mellett – a pénzügyi-gazdasági rendszerük 
alapjainak megszilárdítása is szükségessé vált. Ennek alapján központilag kell rendezni az 
eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem 
fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.  
 
Az 5000 fő lakosságszám alatti települések adósságát az állam már 2012. december 31-i időponttal 
teljes körűen kiegyenlítette és/vagy átvállalta, az 5 000 fő lakosságszám feletti települések esetében 
2013. június 28-ig az adósságok részbeni (40-70 %) kiegyenlítése és/vagy átvállalása történt meg.   
 
Az Országgyűlés által elfogadott, Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a települési önkormányzatok és társulásaik 
adósságának átvállalása szempontjából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tartalmazza: 
 
Az állam teljes mértékben átvállalja: 
 

- a települési önkormányzatok (ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat is) és ezek társulásainak (a továbbiakban együtt: önkormányzatok), 

- 2013. december 31-én fennálló, 
- a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-d) 
és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő 
értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 
365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi intézmény felé áll fenn. 

 
(Az államháztartásért felelős miniszter a legfeljebb 200 millió forint vagy 815 ezer CHF alatti 
ügyletekhez kapcsolódó törlesztési célú támogatás legkésőbb 2014. február 28-áig történő 
folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül gondoskodik.)  
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Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállománya: 
 

 
* A svájci frankban fennálló kötelezettség 2013.12.31-i állománya 569 521,63 CHF volt, a 2014.02.28-i várható 
állománya 559 351,6 CHF.  (MNB 2013.12.31-én érvényes devizaárfolyamán /242,14 Ft/CHF/ átszámolva) 
 
A Magyar Államkincstár, a kötelezettséggel érintett pénzintézetek és az önkormányzat közötti 
egyeztetések 2014.01.15-én elkezdődtek. 
 
A adósságkonszolidációhoz szükséges, hogy a Képviselő-testület megtegye a tárggyal összefüggő 
nyilatkozatait, illetve felhatalmazza a polgármestert a további ügyintézésre, megállapodások 
megkötésére.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (I.22.)  

számú határozata 
 

1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 

 
 

A hitel, lízing, 
kötvény célja 

 

 
 

Pénzintézet 
megnevezése 

 
 

A szerződés  
száma 

 
 

A kötelezettség 
eredeti összege    

 (E Ft- ban) 

 
 

A kötelezettség összege 
2013.12.31-én 

 (E Ft-ban) 

 
A kötelezettség 
várható összege 
2014.02.28-án 
(az átvállalás, 
kiegyenlítés 

időpontjában) 
(E Ft) 

 
Ifjúsági Ház építése 
 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
90/ 2002 

 
18 942 

 

 
7 902 

 

 
7 902 

 
Iskola nyílászáró 
csere 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
217/05 

 
14 500 

 
6 590 

 

 
6 507 

 
Műfüves pálya 
kialakítása 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
271/ 07 

 
38 400 

 

 
4 306 

 

 
4 105 

 
Gépek, járművek 
vásárlása  
(traktor, tehergépkocsi, 
fénymásoló, szerver) 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
271/ 07 

 
10 000 

 

 
10 000 

 

 
9 830 

 
Hosszú lejáratú 
hitelek összesen 
 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

  
81 842 

 

 
28 798 

 
 

 
28 344 

 

 
Személygépkocsi 
(MFD-669) 
pénzügyi lízing  
 

 
 

Merkantil Bank 
Zrt. 

 
 

MBLH12/022989 

 
3 320 

 
2 328 

 

 
2 152 

Beruházási célú 
kötvénykibocsátás 

 
OTP Bank Nyrt. 

 
HU00000341649 

 
300 000 

 
137 904 

 
135 441 

 
ÖSSZESEN 

 
 

 
 

 
385 162 

 
169 030 

 

 
165 937 
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figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A Képviselő-testület 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 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 
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.  
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 7:43 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


