
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Száma: 245-17/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 17-én 
(Hétfőn) 9:00 órakor megtartott  rendkívüli  üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 6-os sz. kisterme 
 
Jelen vannak: 
Horváth Zsolt polgármester 
Dr. Süveges Árpádné alpolgármester 
Dr. Hallai Róbert képviselő 
Jákli János képviselő 
Tóth István képviselő 
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző. 
 
Jelen voltak még: Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető 
 
Horváth Zsolt polgármester: Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 4 fő 
képviselő és a polgármester.   
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Dr. Hallai Róbert képviselőt. 
 
Az ülés napirendjére vonatkozó módosító javaslat nem volt. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot és az alábbi napirendet. 
 

1. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

 
2. Egyebek 

 
 

N a p i r e n d i   p o nt  t á r g y a l á s a 
 

 
1. Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Ismertette a kiküldött anyagot, mely anyag az utolsó 
információk alapján készült el.  
Elmondta, a 14:00 óráig kell a nyilatkozatot feltöltenünk a MÁK-nak.  
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2013. június 28-áig az összeget a pénzintézet megkapja, ekkor  fogják jóváírni számlánkon az 
összeget.  
 
Jákli János képviselő: Rendelkezésére álló információ az, hogy a hitelt felvevő és a hitelt 
adó pénzintézet megállapodik, hogy ki, mit akar. Azt kell eldöntenie az önkormányzatnak, 
hogy a jelenleg az iskolához felvett 73 milliós hitelből a törlesztés után fennmarad 25 millió 
forintot változatlanul törleszti-e az önkormányzat negyedévente, akkor ez a hitel 2021.-re 
elfogy. A másik lehetőség, hogy 2035-ig havi 290 e Ft-ot kell fizetnie az Önkormányzatnak. 
Kb. 500 e forint a különbség a két lehetőség között.  Erről most nem kell dönteni. A 
következő törlesztő részlet szeptemberben lesz aktuális, addig kell döntést hozni. 
 
Horváth Zsolt polgármester: A szerződésmódosítások pénzbe kerülnek? 
 
Jákli János képviselő: A Takarékszövetkezet nem számol fel semmit.  
 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző:  Nem futamidő csökkentés, hanem a havi törlesztő 
részlet csökkenésének választása lenne kedvezőbb, beszéltünk az MFB-vel, ebben ők 
partnerek.  
 
Horváth Zsolt polgármester: Szeptemberig még valószínűleg tartunk rendkívüli ülést, 
melyre a pénzügyi iroda kidolgozza, mi várható ha a futamidő  változást kérünk vagy hogyan 
változik a futamidő, ha a törlesztő részlet változatlan marad.  
 
Ismertette a határozatot, majd megszavaztatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

141/2013.(VI.17.) KT.  
h a t á r o z a t 

  
Dunaföldvár Város Önkormányzata  (továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 2013. évi 
költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a következőkről nyilatkozik. 
 

1. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 2013. 
június 17-én adósságrendezési eljárás alatt NEM áll. 

 
2. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi költségvetési 

törvény 72. § (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatással érintett 
adósságelemeinek 2013. június 28-áig számított járulékaira vonatkozóan a 
hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatok – melyek alapján a 
MÁK által 2013. június 28-i értéknapra utalandó összeg (tőke és járulékok) 
mindösszesen 193.615.853.- forint -- euró és ---- svájci frank–  teljes körűek, és 
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.  

 
3. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók elfogadják, hogy a hitelintézetek által az 

e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatokhoz kapcsolódó adósságelemek, illetve azok 
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részei tartozásának (tőke és járulékok) 2. pont szerinti összegű törlesztése a 2013. évi 
költségvetési törvény 72. § (8) bekezdése szerinti törlesztési célú, a Magyar Állam 
által nyújtott támogatásból 2013. június 28-áig megtörténik. 

 
4. Az Önkormányzat a határozat 1-3. pontjaiban foglalt döntések alapján a határozathoz 

csatolt nyilatkozat aláírására a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
 
 
Több napirendi pont nem volt, Horváth Zsolt polgármester a rendkívüli ülés 9,15 órakor 
bezárta.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
                   Horváth Zsolt      Bárdos Lászlóné dr. 
                   Polgármester                    címzetes főjegyző 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
 
    Dr. Hallai Róbert képviselő 
 
 


