Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13. napján 8,00
órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábián Gábor, Huszár Péter, Lombos
István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Dr. Varga Andrea jegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető

Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy Medvácz Lajos polgármester úr a kötelezően előírt fizikoterápiája miatt nem tud
részt venni az ülésen, így azt Ő vezeti.
Ezek után megállapítja az ülés határozatképességét (9 fő van jelen, Medvácz Lajos polgármester, Dr.
Horváth László és Orosz Bernadett távolmaradását előre jelezte) és azt megnyitja.
Megkérdezi, van-e módosító javaslat a napirenddel kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincs.
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen
szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Előterjesztés az állami adósságátvállalással kapcsolatban felmerülő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Csach Gábor alpolgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy tulajdonképpen
örömhír, sőt a legfrissebb információink kapcsán ráadásul készpénzes illetve egyszeri kifizetéses lesz ez
az 500 millió forintos konszolidáció, amelyből 494 mFt-ot a folyószámlahitel tekintetében, 6 mFt-ot pedig a
fejlesztési hitel tekintetében sikerült érvényesíteni. Szerettük volna mind az 500 mFt-ot a folyószámla
hitelre, de ez is jó megoldás. Lényegében 99 %-ban sikerült a folyószámlán érvényesítenünk. A banki
döntések miatt kellett rendkívüli ülést összehívnunk.
Lombos István: Ez a 250 millió forintos hitel, amit hosszútávra próbálunk biztosítani, nem jelent
problémát a költségvetési főösszegek kialakítása szempontjából?
Csach Gábor alpolgármester: Nem, mert ezek éven túli hitelek, tehát egyik része hosszúlejáratú hitelként
lesz konvertálva, a maradék része pedig éven belüli hitel lesz, ezt majd le kell nulláznunk. Még megy a
vita az OTP és közöttünk, nagyjából 50 mFt-os összegen vitatkozunk. Ezen múlik, hogy könnyebb vagy
nehezebb feladatot jelent-e számunkra.
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Jelenleg van 700 millió Ft folyószámlahitelünk.
Abból az állam elvisz 500 mFt-ot. A maradó 200 mFt-ot éven túli, tehát öt éves hitellé alakítjuk, marad egy
nulla állapot. Tehát nincs.
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Lombos István: Ha 5 éven túlivá alakítom, akkor miért nincs?
Juhászné Gajzinger Ágnes: Mert folyószámla hitelem nincs, hosszúlejáratú hitelem van. Nulla
állapotban vagyunk, de lesz egy keretünk. Év végére nulla lesz.
Lombos István: Nem kötekedni akarok, csak érteni szeretném, hogyha egyszer vagy egy törvény, ami
kötelez bennünket, hogy nulla kiadás-bevételi költségvetést hozzunk létre, akkor tudni szeretném, hogy
olyan konstrukciót hozunk-e létre ami ennek megfelel, mert nekem a 250 mFt-os hosszúlejáratú hitel nem
nulla.
Csach Gábor alpolgármester: Ez akkor tartozás, ha nincs meg a fedezet a törlesztésre. Ebben a
konstrukcióban meg van a fedezet a törlesztésre. Egyébként már a 2013. évi költségvetésünk is
nullszaldósnak van tervezve.
Az alpolgármester további kérdés, vélemény, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2013.(VI.13.) h a t á r o z a t a
az állami adósságátvállalással kapcsolatban felmerülő döntések meghozatalára
1. A Képviselő – testület az állami adósságátvállalással kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
- az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidációját a 2012 évi CCIV tv. 72§ számú
törvény szabályozza. A törvény 72§ (5) bekezdése rendelkezésének megfelelően Balassagyarmat
Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt számlavezető pénzintézetnél fennálló 1.000.000.000
Ft Folyószámla-hitelkeretéből 494.226.787 Ft hiteltartozás az Államadósság Kezelő Központtal
kötendő tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal, 2013.06.13-ig,
változatlan feltételek mellett működési hitellé kerül átalakításra 2013.12.31-i véglejárat mellett.
- fennmaradó likvid hitelkeret (505.773.213 Ft) 2013.09.20-ig történő prolongálására kerül sor
változatlan feltételek mellett.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a hatályos jogszabályok figyelembevételével –
200 000 000 Ft összegű, 5 éves lejáratú működési hitel felvétele ügyében járjon el.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezze
250 000 000 Ft éven belüli folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötését.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére; az 1. pont szerinti működési hitelszerződés és a folyószámla hitelszerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 1. pont tekintetében 2013. június 13.
2 – 3. pont tekintetében 2013. szeptember 20.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Az alpolgármester a napirend elhangzása után megköszöni a Testület tagjainak a munkát, és 8 óra 20
perckor az ülést bezárja.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
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jegyző

