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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én 848 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza emeleti tárgyalóterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester, Nádi Gyula, 

Nagy Róbert és Szinai István képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző és dr. Rónai István 

aljegyző. 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Kucskár Tibor, Rimán János, Vasvári László és Zsiros 

Sándor képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Szinai István képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a napirendi javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal az alábbi napirendet 

fogadta el:  

 

NAPIREND: 
 

1. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata adósságállományának állam általi 

átvállalásáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Város Önkormányzata adósságállományának 

állam általi átvállalásáról készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselők 

tudnak a végleges konszolidációról, ami a kötvényből megmaradt adósságot illeti, az állam át 

fogja vállalni. Tegnapelőtt kapták meg azt a papírt, amely előttük van. A mai nappal vissza 

kell jelezni, hogy a testület elfogadta-e. A 2013. december 31-én fennálló adósságot veszi át 

az állam, illetőleg a hozzá tartozó járulékokat. 

A Raiffeissen Bank telefonon adta meg a tartozásállományt, ennek alapján a tőke 1.772.850 

svájci frank, illetőleg a kamatot nem tudják, de összesen 434 M Ft a végösszeg. Ezt kell 240-

el szorozni. Egy határozati javaslatot kell beküldeni, hasonlóan ahhoz, amelyet már korábban 

is elfogadott a testület.  

Ezután a polgármester az írásbeli határozati javaslatot olvasta fel. Elmondta, hogy ezt 

írásban kell elküldeniük még a mai nap. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Egyet nem ért. 430 M Ft-tal tartoznak, az államtól kapnak pénzt, de miért kell 

testületi határozat arra, hogy ehhez hozzájárulnak, amikor az államtól kapják ezt a 

pénzt? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy mondhatják, hogy nem fogadják el. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Részben ez egy nyilatkozat, hogy az adatok megfelelőek-e. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 A döntés igazából arról szól, hogy az adósságkezelésben részt kívánnak-e venni.  

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 A 430 M Ft-ban minden adósságuk benne van? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igen, minden, amit fizetniük kell. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Nemcsak a sportcsarnokról szól? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a sportcsarnok már lejátszódott. Ez most a 

kötvényről szól. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Teljesen mindegy, hogy a kötvényről beszélnek, vagy a sportcsarnok nincs 

kifizetve. Nincs kifizetve a sportcsarnok, mivel 1,7 millió adósságuk van. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

A sportcsarnok ki van fizetve.  

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

Ha a sportcsarnok ki van fizetve, akkor a kötvényt mire fordította az 

önkormányzat? Miből adódik az 1,7 milliós adósság? 

 

Nádi Gyula képviselő: 

2 Mrd Ft adóssága sosem volt az önkormányzatnak. 
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Nagy Zoltán alpolgármester:  

Az 1,7 M svájci frankot mire költötte az önkormányzat? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy amire a többit. 600 M Ft volt összesen a 

kötvény.  

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

Mire költötte az önkormányzat az 1,7 M svájci frankot, ha nem a sportcsarnokra? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy volt ott költenivaló, amióta felvették.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Emlékszik még Zsiros Sándor képviselő úr kutatómunkájára. A kötvény 

legnagyobb része az Egészségház önrészére ment, de volt az Önkormányzatnak 

egy akadálymentesítési pályázata is, illetve volt egy kisebb rész, amit a vis 

maiorra használtak fel.  

 

Nádi Gyula képviselő: 

Az utolsó részt az árvíz vitte el. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Emlékei szerint a sportcsarnok esetében is volt egy kisebb ráfordítás. Tételesen fel 

volt sorolva, hogy hogyan állt össze a kötvény felhasználása.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Tállai András országgyűlési képviselőnek is 

be kellett számolniuk a kötvény felhasználásáról. Javasolta, hogy az ismertetett határozati 

javaslatról döntsenek.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2014. (I. 15.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzata adósságállományának állam általi 

átvállalása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. 

évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 

hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 

Magyar Állam által történő átvállalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

jóváhagyta, és az alábbiakról nyilatkozik: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. 

december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll: 

 

IGEN   NEM 
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1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

2014.évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a mellékelt 

igazoláson szereplő (továbbiakban: igazolás) 2013. december 31-én fennálló 

adósságállományát és annak 2014. február 28-áig számított tőkeállományát, 

illetve annak 2014. február 28-áig számított járulékrészét a Magyar Állam 

átvállalja. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során 

a Magyar Államkincstár és Államadósság Kezelő Központ Zrt. a banktitkot 

képező, az Önkormányzatra vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges 

adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 5-én  

RENDELKEZETT  NEM RENDELKEZETT 

     olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó 

adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének 

biztosítékául szolgál. Amennyiben az Önkormányzat rendelkezik ilyennel, 

kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy számlakövetelés összegét a 2014. 

évi költségvetési törvény 68. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 

állam által megjelölt számlára átutalja. 

 

4. 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) 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse. 

 

5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő 

adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

 

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi 

költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont 

adósságelemeket. 

 

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás 19. oszlopába feltöltött adat – 

támogatás, vagy bevételt megelőlegező hitel esetében – a bizonyító erejű 

dokumentumban foglaltakkal teljes összhangban van, mely elektronikus úton 

és papír alapon is benyújt. 

8. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a 

polgármester és a jegyző az adósságátvállalásról szóló megállapodást kizárólag 

az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá. 
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9. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

Miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt, Dr. Tóth Lajos polgármester az ülést 859 

órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 

 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 NÁDI GYULA SZINAI ISTVÁN 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


