JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Korcsmáros Sándor,
Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Kalmár Erzsébet nyugalmazott cimzetes főjegyző, tanácsadó
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Csendes Ferenc, Juhász Sándor,
Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Zsolt és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület a 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
1./ Nádudvar Város Önkormányzat adósságának az állam által részben
történő átvállalása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterének
költségtérítésére
Előterjesztő: Korcsmáros Sándor Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat adósságának az állam által részben történő
átvállalása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-2Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
adósságának az állam által részben történő átvállalása, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy 450 milliós adósságállomány
van, amelyből az 50 millió ft , a munkabérhitel. Ezt decemberben vettük igénybe, de
nem tudja, hogy figyelembe veszik –e, mert most a Kincstár fizette ki a munkabért.
A szennyvízberuházás és a városközpont projekt hitele közel 200 millió ft, amiből 15
millió ft került lehívásra, a városközpont előkészítési munkáira. Itt kell személyesen
kommunikálni , hogy valamennyit az állam átvállaljon. Azt viszont nem tudja, hogy
a 40 %-ot hogyan lehetne megemelni.
Beke Imre polgármester, majd a tárgyalások alkalmával kiderül, hogy milyen állami
támogatást kapunk. Talán a %-on lehet korrigálni. Több polgármesterrel is
beszélgettek az állam által történő adósság átvállalásáról, és azt állapították meg,
hogy valószínű, hogy a kormány azt gondolja, hogy az EU-s önerő alaptól kaphatunk
pénzt. Mi tavaly 20 millió ft-ot kaptunk.
Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati
javaslatot fogadják el:
1. A képviselő-testület 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.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének
biztosításául szolgál.
3. 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.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti
megállapodásokat kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a
testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
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A Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
2013. évi költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
következőkről nyilatkozik.
1. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat
2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll:
IGEN
NEM
2. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat
RENDELKEZIK / NEM RENDELKEZIK
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten az átvállalandó
adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének
biztosítékául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben
átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az
átvállalással arányos mértékben, legfeljebb az átvállalás összegének erejéig a
2013. évi költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a
2013. évi költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti adósságátvállalás során a
Magyar Államkincstár és az ÁKK Zrt. a banktitkot képező, az átvállaláshoz
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
4. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi
költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás teljes körű,
az abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
5. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy 2013. évi
költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás nem
tartalmazza a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (3) bekezdése szerinti,
átvállalás alá nem vont adósságelemeket.
6. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 74. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem tartalmaz a 2013. évi költségvetési
törvény 72. § (2) bekezdése szerinti, a Magyar Állam által az önkormányzattól
átvett intézményhez kapcsolódó adósságelemként részben vagy egészben
feltüntetett olyan adósságot, mely nem felel meg ennek a besorolásnak
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7. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a
polgármester és a jegyző az adósság átvállalásáról szóló megállapodást
kizárólag az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján
írhatja alá.
…………………………………….
polgármester

P.H.

…..……………………………..
jegyző

A képviselő-testület a fenti javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar
Városi
Önkormányzat
Önkormányzati számú határozata:

Képviselőtestületének

2/2013.(I.11)

1./ A képviselő-testület 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.
2./A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgál.
3./ 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.
4./A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a./megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b./a költségvetési törvény
megállapodásokat kösse meg.

74.

§

(5)

és

(6)

bekezdése

szerinti
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5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
NYILATKOZAT
A Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
2013. évi költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
következőkről nyilatkozik.
1. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat
2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll:
IGEN
NEM
2. .Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat
RENDELKEZIK / NEM RENDELKEZIK
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten az átvállalandó
adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének
biztosítékául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben
átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az
átvállalással arányos mértékben, legfeljebb az átvállalás összegének erejéig a
2013. évi költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a
2013. évi költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti adósságátvállalás során a
Magyar Államkincstár és az ÁKK Zrt. a banktitkot képező, az átvállaláshoz
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
4. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi
költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás teljes körű, az
abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
5. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy 2013. évi
költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás nem
tartalmazza a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (3) bekezdése szerinti,
átvállalás alá nem vont adósságelemeket.

-66. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 74. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem tartalmaz a 2013. évi költségvetési
törvény 72. § (2) bekezdése szerinti, a Magyar Állam által az önkormányzattól
átvett intézményhez kapcsolódó adósságelemként részben vagy egészben
feltüntetett olyan adósságot, mely nem felel meg ennek a besorolásnak
7. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a
polgármester és a jegyző az adósság átvállalásáról szóló megállapodást kizárólag
az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá.
…………………………………….
polgármester

P.H.

…..……………………………..
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterének költségtérítésére
Előterjesztő: Korcsmáros Sándor Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, előterjesztést tett
Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterének költségtérítésére, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely az 1994. évi LXIV.
Törvény 18- §-a alapján készült, a polgármester költségátalány mértékére
vonatkozóan.
A polgármesternek
2010-ben nyilatkozata alapján
20 %
költségátalányt fogadtak el, most a bizottság 30 %-ban javasolja meghatározni,
mivel jelenetős áremelkedések voltak ez idő alatt. Így a polgármester költségátalánya
144.900,-f t/ hó lenne.
Javasolja a bizottság elnöke a képviselő-testület tagjainak, hogy a határozati
javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Beke Imre polgármester
költségátalány összegét, 2013. január 1. napjától 144. 900.-forintban állapítja meg.
Felkéri a testület a jegyzőt, hogy a költségtérítés összegének emelésével kapcsolatos
adminisztratív feladatot végeztesse el.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi és Hatósági Irodavezető
A képviselő-testület a fenti javaslatot 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.11.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Beke Imre polgármester
költségátalány összegét, 2013. január 1. napjától 144. 900.-forintban állapítja meg.
Felkéri a testület a jegyzőt, hogy a költségtérítés összegének emelésével kapcsolatos
adminisztratív feladatot végeztesse el.
Határidő:

Azonnal

Felelős:

Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi és Hatósági Irodavezető

Beke Imre polgármester, megköszönte a képviselő-testület döntését. Nagyon sok fele
kell menni, mivel szükség van az információra. Pl. az EU önerőről is sokkal többet
tudtunk meg, mint a többi önkormányzat, de ehhez el kell menni.
Tájékoztatásként mondta el, hogy áprilisban lesz egy Magyar és Kinai
Önkormányzatok partnerségi Konferenciája, ahol Csendes Ferenc képviselőtársával
fog részt venni. Ezen a konferencián magas szintű partnerekkel fognak tárgyalni. Ha
valamelyik településen lesz valami, akkor el kell hívni a delegációt egy
megbeszélésre. Főleg gazdasági területen lenne jó ez a kapcsolat. Erre a
konferenciára K. Nagy Lajost is viszik magukkal, hogy legyen külön tolmácsuk.
Korcsmáros Sándor képviselő, több képviselő társa jelezte felé, hogy a rendkívüli
ülések időpontját 7,30 óráról , du. 17 órára változtassák meg, mert a reggeli kezdés
a munkahely miatt nem felel meg.
Beke Imre polgármester, a jelen lévő képviselők közötti közvélemény-kutatás után
továbbra is marad a 7,30 órai kezdés a rendkívüli ülések tekintetében.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 7,40
órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Kovács Zsolt
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. január 11-ei ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 2/2013. (I.11.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat adósságának az állam által részben történő
átvállalásának igénybevételéről
a 3/2013. (I.11.) önkormányzati számú határozatot, a
polgármester 2013. évi költségátalányának elfogadásáról

