
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 14-én 8.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   24  /2014.     (I.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. január 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Határidő: 2014. január 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről

Bánkutiné Katona Mária: Az adósságkonszolidációval kapcsolatban a költségvetési törvényben 
megjelent, hogy az önkormányzatok december 31-i adósságát konszolidálják és pénteken jelent 
meg egy útmutató, amelyben egy ilyen nyilatkozatminta volt benne. Mi már szerettük volna ezt 
megelőlegezni a múlt heti csütörtöki ülésen, hogy ne kelljen külön a testületet összehívni, de van 
két  olyan pont,  ami  nem szerepelt  és egy új  elemként,  egy új  nyilatkozatként  bekerült  ebbe a 
nyilatkozatmintába, ezért a múlt heti csütörtöki ülésen meghozott határozatot hatályon kívül kell 
helyezni és az újat kellene elfogadni. Holnap délig kell  a bankoknak feltölteni a rendszerbe az 
adósságot  és  délután  16.00  óráig  kell  polgármester  úrnak  aláírni  ezt  a  nyilatkozatot,  ami 
tartalmazza  a  nyilatkozatmintában  szereplő  tételeket,  úgyhogy  azért  kellett  ezt  ilyen  gyors 
ütemben, hogy polgármester úr felhatalmazást kapjon, hogy aláírhassa a nyilatkozatot.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  25/2014.  (I.  14.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  adósságkonszolidáció 
igénybevételéről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I. 9.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  26/2014.  (I.  14.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  adósságkonszolidáció 
igénybevételéről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a 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. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról.



5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 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. §-ai szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 
megkösse.

6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Hatvan város polgármesterét, 
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 
tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                        Bizottság elnöke        


