Iktatószám:

/2015.
Jegyzőkönyv
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2015. augusztus 18. napján
megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Kalcsó Istvánné polgármester
Rákócziné Tripon Emese alpolgármester
Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselő
Tarján István képviselő
Finna Sándor képviselő
dr. Medgyaszai László jegyző
Csoportvezetők
Intézményvezetők
Kalcsó Istvánné köszönti a jelenlévőket.
Javasolt napirendi pontok:
1) Készfizető kezesség vállalása társulati hitelhez
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné megállapítja a határozatképességet és ismerteti a javasolt napirendi pontokat,
javasolja Gyebnárné Avramucz Hajnalka képviselőt felkérni a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri,
tárgyaljanak a szociális rendelet hatálybalépéséről, a konzorciumi megállapodásról és kitüntetések
adományozásáról is.
Javaslatát a jelen lévő képviselők egyhangúan elfogadják és az ülés napirendjét a következők szerint
állapítják meg:
Napirendi pontok:
1) Készfizető kezesség vállalása társulati hitelhez
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
2) Szociális rendelet áttekintése
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
3) Konzorciumi megállapodás megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester

Zárt ülés:
Kitüntetések adományozása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
1) Készfizető kezesség vállalása társulati hitelhez
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a legutóbbi ülés óta történt eseményekről. Tájékoztatja a
testületet a víziközmű Társulat döntéséről, mely társulati hitel felvételére irányul. A korábbi banki
gyakorlat szerint az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalnia a hitelfelvételhez,
melyhez egyrészt kormányhivatali engedély, másrészt testületi döntés szükséges.
A szükséges eljárást elindították, a testületi döntést azonban meg kell hozni ezen az ülésen.
Néhány gondolatban tájékoztatást nyújt a Pogácsafesztiválról, sikeresen lebonyolították, elegendő
volt a biztosított anyagi keret is.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
98/2015. (VIII.18.) számú határozat
készfizető kezesség vállalásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete – módosítva a 86/2014. (VII.23.) számú
határozatát - készfizető kezességet vállal a Kétegyházi Víziközmű Társulat által a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében
megvalósuló
HURO/1101/023/1.3.3
azonosító
számú
szennyvízberuházáshoz felveendő 22.512.032,- Ft, azaz Huszonkettőmillióötszáztizenkettőezer-harminckettő forint összegű társulati hitel és kamatainak
visszafizetésére.
A készfizető kezesség vállalásának ellenértékék a képviselő-testület 10.000.- Ft/év,
azaz Tízezer forint/év összegben határozza meg.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a 98/2015. (VIII.18.)
számú önkormányzati határozatban szereplő hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalása
megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Víziközmű Társulattal
a közös beruházás költségeinek viselésére vonatkozó megállapodások aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
99/2015. (VIII.18.) számú határozat
társberuházói megállapodás módosításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyházi Víziközmű Társulattal
kötött társberuházói megállapodás módosítását a következők szerint jóváhagyja.
„4.
A beruházás forrásösszetétele
Források
EUR
Közösségi
846.021,20.támogatás
(főszerződés szerint)
Kormányzati
106.857,80.-

HUF

(1 EUR=308,59 HUF)
%

261.073.682.-

79,17

32.975.249.-

10,00

társfinanszírozás
(támogatás)
Egyéb
hazai
társfinanszírozás
(társulati önerő)
Összesen

115.699,00.-

35.703.554.-

10,83

1.068.578,00.-

329.752.485.-

100,00

A beruházás forrásösszetétele
Megnevezés

Összeg (Ft)

Saját forrás
Közösségi támogatás
Társulati rész lakossági
hozzájárulásból
Kormányzati támogatás
Összesen:
Társulati rész víziközműhitelből összesen:
ebből már folyósított
ebből kiegészítő igény
Források összesen:

0,261.073.682,13.191.522,-

Intenzitás
(%)
0,00
79,17
4,00

32.975.249,-

10,00

307.240.453,-

93,17
6,83

22.512.032,11.864.683,10.647.349,-

52,70
47,30

329.752.485,-

100,00

Az
biztosítja a beruházáshoz szükséges ÁFA összegét, melyet visszaigényel.

Önkormányzat

5. A Társulat a beruházáshoz 35.703.554.- Ft-ot biztosít, melyből 22.512.032.- Ft a Társulat által
felvételre kerülő hitel összege, 13.191.522.- Ft pedig a társulati érdekeltek által befizetett
érdekeltségi hozzájárulás.
6. A fentiek figyelembevételével az összes beruházási értékből
Közösségi támogatás:
Kormányzati társfinanszírozás
Társulati rész hitelből:
Társulati rész érdekeltségi hozzájárulásból:
Összesen:

261.073.682.- Ft
32.975.249.- Ft
22.512.032.- Ft
13.191.522.- Ft
329.752.485.- Ft”

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
100/2015. (VIII.18.) számú határozat
nyilatkozat készfizető kezesség vállalásához
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § a) és b) pontja és a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján
az alábbi táblázatban határozza meg a saját bevételei összegét és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből adódó kifizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét.

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összeggel
Összesen
2015
2016
2017
2018
2019-2020

1
Helyi adók
43 871
Osztalék, koncessziós díjak
1 142
Díjak, pótlékok, bírságok
150
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel
Tartós részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó
bevételek
Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
45 163
Saját bevételek 50 %-a
22 582
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévi fizetési kötelezettség
0
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
99 951
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
99 951
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség
összesen
99 951
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel
-54 788
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal

3
4
43 871 43 871
1 142 1 142
150
150

5
43 871
1 142
150

7
175 484
4 568
600

0
0
0

45 163 45 163
22 582 22 582

45 163
22 582

0
0

0
180 652
90 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 951
99 951

0

0

0

0

99 951

45 163

45 163

45 163

0

80 701

2) Szociális rendelet áttekintése
Előadó: dr. Medgyaszai László jegyző
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a költségvetés jelenlegi helyzete és a várt állami
támogatások késlekedése indokolja, hogy a szociális rendelet hatályba léptetését halasszák el 30
nappal. Úgy véli, ezt a lépést indokolja a felelős gazdálkodás.
Ezt követően szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a jelenlévő képviselők egyhangú
igen szavazattal elfogadnak és a következő rendeletet alkotják:
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
15/2015. (VIII.19.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló
11/2015. (IV.10.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3) Konzorciumi megállapodás megtárgyalása
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket a varrodai konzorciumi szerződés és a teljes projekt
állásáról. A továbblépéshez el kell fogadniuk a szerződést.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
100/2015. (VIII.18.) számú határozat
konzorciumi megállapodás elfogadása
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a varrodai projekt konzorciumi
megállapodását e határozat mellékleteként elfogadja, felkéri és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
4) Bejelentések, egyebek
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
Kalcsó Istvánné tájékoztatja a képviselő-testületet a varroda és a Márki Sándor Általános Iskola
épületében felszerelt klíma berendezésekről. A beruházás halaszthatatlan volt, így azonnali
döntést kívánt. Előbbi esetében a bevételek, utóbbi vonatkozásában a jóváhagyott költségvetés
képezi a fedezetet.
Tájékoztatást nyújt a folyószámla hitelszerződés meghosszabbításának lehetőségéről, de ezt nem
javasolja elfogadni.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
101/2015. (VIII.18.) számú határozat
folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete nem kívánja meghosszabbítani az OTP
Bank-kal fennálló folyószámla hitelszerződését, azt a jelenlegi kondíciókkal hatályban
tartja.

Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Kalcsó Istvánné tájékoztatást nyújt a Márki Iskola beruházásának alakulásáról, a felmerült
problémákról és azok megoldásáról.
Fontos figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket, mivel – kedvező feltételek esetén – kész
tervekkel lehet pályázni.
Szeptember 15. napjáig LEADER projekteken is lehet indulni, de a részleteket még nem ismerik.
Aláírták a NEFPI-vel a megállapodást és várják a szennyvízberuházás IV. ütemére a kiírásokat.
Úgy véli, költségek itt nem merülnek, fel, mivel – tudomásuk szerint – a támogatási keret ezt is
tartalmazza.
Felmerült egy pályázati lehetőség, amely a következő évi Pogácsafesztiválra vonatkozik, és egy
előadássorozatról szólna. Javasolja, amennyiben nem szükséges önerő, elviekben támogassák az
elképzelést.
Ezt követően szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a jelen lévő
képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadnak és a következő határozatot hozzák:
102/2015. (VIII.18.) számú határozat
pályázat támogatásáról
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete elviekben támogatja az „Európa a
polgárokért – Városok Hálózatai” elnevezési, az Európai Bizottság által támogatott
előadássorozat és rendezvény megszervezését.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Finna Sándor kéri a Román iskola kazánház tetőszerkezetének javítását.
Rákócziné Tripon Emese jelzi, hogy új HURO projektet nem vállal lebonyolítani.
Kalcsó Istvánné - további hozzászólás nem lévén - megköszöni a munkát és zárt ülést rendel el.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző
Gyebnárné Avramucz Hajnalka
képviselő

