Jegyzőkönyv
Készült Csurgó Város Képviselő-testületének 2014. január 17-én a Városháza tanácskozó termében
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Füstös János polgármester
képviselők jelenléti ív szerint
Távol vannak: Dr. Soós Gyula képviselő
Laczó János képviselő
Pál János képviselő
Simon Mihály képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Fábián Anita jegyző
Vargáné Polgár Mónika aljegyző
Kovács Andrásné Hatósági irodavezető
Csenei Áron Közgazdasági irodavezető
Tóth Sándor Beruházási és Műszaki irodavezető
Füstös János polgármester: Köszönti a Képviselő-testületet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes. Elmondja, hogy módosító javaslata nincs a napirendi pontokhoz. Lehetőséget ad
kérdés feltevésére, hozzászólás elmondására. Kérdés, hozzászólás nincs. Megállapítja, hogy 5 fő
képviselő vesz részt a szavazásban, majd szavazásra teszi fel meghívóban szereplő napirendet, melyet
a Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazat mellett elfogad és az alábbi határozatot hozza:
1/2014. (I.17.) KT.határozat:
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazásra feltett napirendet elfogadja.
Napirend:
1. Előterjesztés a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat
benyújtásáról
Előadó: Füstös János polgármester
2. Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatos testületi döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

1. Előterjesztés a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
pályázat benyújtásáról
Előadó: Füstös János polgármester

Füstös János polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, Füstös János alelnök úrnak adja meg a szót.
Füstös János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alelnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Füstös János polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy maga a cég is ad be
pályázatot, fejlesztésre, mivel azt is lehet a pályázat keretein belül. Gyakorlatilag az Önkormányzat
nem kerülne rosszabb helyzetbe, ha ezt a pályázatot nem adnák be, de azt kérte a cég, hogy
támogassák ezt a pályázati lehetőséget, mivel ez az önkormányzatnak plusz forrásába nem kerül, és ha
elnyerésre kerül a pályázat, akkor még jobb színvonalon tudják ellátni ezt a szolgáltatást. A cég a
pályázat teljes körű kidolgozását vállalja. Kérte, hogy mindenképp egyeztessenek erről, hogy pontosan
lássák, hogy mi az, az összeg, amire pályáznak, ez a 60 milliós pályázati támogatás a pályázatban van
benne, elméletileg, igaz pontos számot nem tudtak mondani, de Csurgó esetében körülbelül 12-13
millió forintos pályázatot tudnak benyújtani. Lehetőséget ad kérdés feltevésére, hozzászólás
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elmondására. Kérdés, hozzászólás nincs. Megállapítja, hogy 5 fő képviselő vesz részt a szavazásban,
majd szavazásra teszi fel az 1. számú előterjesztésben található határozatot, melyet a Képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazat mellett elfogad, és meghozza a következő határozatot:
2/2014. (I.17.) KT.határozat:

1. Csurgó

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési
Minisztérium „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázat
benyújtása mellett dönt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázaton belüli teljes körű
ügyintézésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatos testületi döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

Füstös János polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, Füstös János alelnök úrnak adja meg a szót.
Füstös János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alelnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az
adósságkonszolidációval kapcsolatos testületi döntésekről szóló előterjesztést megtárgyalta, a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Füstös János polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azon dolgoznak, hogy minél
nagyobb összeg kerüljön konszolidálásra, és minél kevesebbet keljen betéti letétként visszafizetni.
Lehetséges, hogy még ezzel kapcsolatosan kell dönteniük, de egyelőre ez egy forma határozatszöveg,
amit most el kell fogadnia a testületnek, ahhoz, hogy a konszolidáció megtörténjen. Lehetőséget ad
kérdés feltevésére, hozzászólás elmondására. Kérdés, hozzászólás nincs. Megállapítja, hogy 5 fő
képviselő vesz részt a szavazásban, majd szavazásra teszi fel a 2. számú előterjesztésben található
határozatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazat mellett elfogad, és meghozza a
következő határozatot:
3/2014. (I.17.) KT.határozat:
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (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. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául
szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás
napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselő-testület 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. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
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önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. 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) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Füstös János polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Füstös János polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést bezárja.

Kmf.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester
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