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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án az 
                Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.)  

megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Lázár István, Magyar 

Árpádné képviselők,  Szőrné  Zsigrai  Erika   alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya Vattay  Béla  alpolgármester, Virág 
Tamás képviselő 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin 

képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 7 fő jelen van, később érkezik Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, így a 
képviselő-testület 8 fős lesz. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 

1. Adósságkonszolidáció igénybevételéről 
         Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi 
pontjával kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 7 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
108/2013.(VI.13.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Adósságkonszolidáció igénybevételéről 

               Előadó: polgármester 
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(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 8 fő) 
 
Tárgyalt napirend:  
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Adósságkonszolidáció igénybevételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ sorszám alatt.)  
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester  a lakosság és a képviselő-testület tájékoztatása végett elmondja, 
hogy a kormány adósságkonszolidációt hajt végre az önkormányzati szférában, az 
5000 fő alatti településeknél ez tavasszal megtörtént, az 5000 lélekszámot 
meghaladó településeknél most június 28-ig fog megtörténni. Ez az előterjesztés 
ennek a része. Az önkormányzatnak van néhány hitele, illetve kibocsátott kötvénye. 
Elsőként említi a 2007-ben  800 millió forint névértékben kibocsátott, svájci frank 
alapú kötvényt. Ezen kívül van még egy 50 millió forintos folyószámlahitel, illetve a 
régi múltból a „Beruházás a XXI. századi iskolába” megnevezésű hitel 3,3 millió forint 
összegben, mely a Borsodi Általános Iskola felújításához kapcsolódik.  Ezt az 
összeget egy az egyben átvállalja az állam, illetve a folyószámla-hitelt is. Az 
önkormányzatot 70%-ban konszolidálják, tehát a teljes hitelállományba a kötvényt is 
beletartozik, és  fennmaradó rész egy az egyben a kötvény fennmaradó részének a 
konszolidálására fog sor kerülni állami forrásból. 
Főleg a lakosság tájékoztatásául, de nem árt, ha a képviselők is tudják, hogy ez az 
adósságkonszolidáció, ha megtörténik, nem azt jelenti, hogy az önkormányzat 
pillanatnyilag jobb helyzetbe kerül pénzügyileg. Gyakorlatilag rövidtávon semmit nem 
jelent ez a konszolidáció az önkormányzat részére. Hosszabb távon igen, hiszen a 
kötvény törlesztése, amit márciusban és szeptember kell teljesíteniük, ott úgymond 
jelentkezik már megtakarítás, mert nem kell annyit fizetni, mint eddig. Az 50 millió 
forintos folyószámlahitel átvállalása pedig azt jelenti, hogy ezt kifizeti helyettünk a 
Magyar Állam, de nem jelenti azt, hogy marad majd 50 millió forint a folyószámlán, 
amellyel tudnak gazdálkodni. Az a hitel megszűnik egy az egyben, nem lesz plusz 
likvid pénz ennek a konszolidációnak a nyomán.  
Ma azt kérte a Humánpolitikai Bizottságtól, hogy egyelőre, mert nem tudnak mit 
csinálni, fel kell függeszteni az átmeneti segélyezést, mert nem tudnak fizetni, hiába 
hozza meg a bizottság a döntést, hiába hozzák meg a határozatot, ha a számlán 
nincs pénz. 
Annak pedig nincs értelme, hogy azokat az embereket ilyen módon is hergeljék, hogy 
itt a határozat és nem kapják meg azt a kevés pénzt sem.  Tudja, hogy az emberek, 
a családok is nagyon nehéz helyzetben vannak, és nagyon sajnálja, hogy ez a 
helyzet, de nem ők tehetnek róla.  



 4

Nemcsak az Edelényi Önkormányzat van ilyen helyzetben, melynek 
érzékeltetéseként felolvas egy olyan levelet, amelyet ma kapott meg, amelyet a 
Parlament Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság Elnökének címeztek. Ezt a 
levelet természetesen, mint ennek a bizottságnak a tagja kapott meg, amelyet 20 
Zala megyei önkormányzat közösen írtak Elnök Úrnak. Tehát Zala megyéről van szó, 
nem Borsod megyéről, az ország legnyugatibb vidékéről, Ausztria mellett, ahonnét az 
emberek legtöbbje Ausztriába jár át dolgozni. 
A levél a következőket tartalmazza: 
 
„Tisztelt Dr.Nyikos László Bizottsági Elnök Úr! 
 
Közös beadvánnyal kíván Önhöz fordulni több Zala megyei kistelepülés 
Önkormányzata nevében Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvényben meghatározott, önkormányzatokat megillető 
támogatások alacsonyösszegével kapcsolatban felmerül önkormányzati 
finanszírozási nehézségek miatt. 
 
A hivatkozott törvényben meghatározott helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak 2013. évi ellátását biztosító központi 
előirányzatok nagysága nem fedezi az előírt kötelezető feladat ellátást, amit az alábbi 
nem teljességre törekvő felsorolással szeretnénk alátámasztani: 
 
1.) Az önkormányzatok számára kötelezően előírt óvodai nevelési feladatok 
biztosítása nagyobb összegű forrást igényel, mint 2012. évben, hiszen az 
önkormányzatok többsége a tavalyi évben intézményi társulási formában látta el 
ezen feladatot, az iskolai kötelezető feladat ellátással együtt. – Megjegyzés: azaz 
plusz normatívát kaptak, mert társulásban látták el, ami most már nem így van. - 
Ebből eredően az óvodát irányító vezető alacsonyabb munkabérben részesült, több 
időt tölthetett a gyermekekkel. A szervezeti változások miatt a vezető óvónő 
magasabb bérezésre és vezetői munkaidő kedvezményre jogosult. 
 
2.) A Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151.§ (2) bekezdése kötelezően írja elő az önkormányzatok számára az 
iskolai étkeztetés biztosítását. Ennek ellenére a központi költségvetésről szóló 
törvényben finanszírozási előirányzat megállapítva ezen törvényben előírt kötelező 
feladat ellátására nincs, ennek ellenére az önkormányzatoknak mégis biztosítaniuk 
kell a tanulók számára az iskolai étkeztetést.  
A hivatkozott Gyvt. 151. „ (3) bekezdése alapján az étkezések térítési díjának alapján 
az élelmezés anyagköltségének összege határozza meg. Az ezen felül felmerülő 
költségek (rezsi) az önkormányzatot terhelik. 
 
3.) A közös önkormányzati hivatalok fenntartására sem nyújt kellő fedezetet a 
költségvetési törvény 2. mellékletének I. pont 1/a. pontjában meghatározott 
beszámítási kötelezettség figyelembe vétele miatt. Ugyancsak aggasztó az itt 
megfogalmazott hivatali létszám adatai, hiszen ekkora létszámmal az 
önkormányzatok részére kötelezően előírt feladatok nem láthatóak el. 
 
Az önkormányzatok a törvényben előírt közös önkormányzati hivatalok alakítási 
kötelezettségeinek eleget tettek, törekedve arra, hogy a közigazgatási feladatokat 
hatékonyabban, költségtakarékosabban lássák el. 
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A kistelepülések számára aggasztó mértéket öltött a 2013. évi költségvetési 
törvényben meghatározott új finanszírozási struktúra, a gépjárműadó 60 %-ának 
elvonása. Megszűnt a személyi jövedelemadó helyben maradó részén alapuló 
finanszírozási forma, helyette településüzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátási 
támogatás illeti meg az önkormányzatokat. Ez a támogatási összeg jelentős mértékű 
csökkenést mutat az előző szja helyben maradó részéhez képest, ugyanakkor előző 
példálózó felsorolásból látható, hogy az önkormányzatok kötelezően ellátandó 
feladatai nemhogy csökkentek, hanem kiadási oldalt tekintve növekedtek is. 
 
A vidéki kistelepülések nagyobb hányada nem rendelkezik a központi 
költségvetésből származó támogatásokon és lakosság által fizetett helyi 
adóbevételeken kívül további bevételi forrásokkal, amelyek biztosítanák az 
elvonásokból eredő működési hiány fedezetét. A lakosság teljesítő képességének 
határán található, a helyi adók nagyságát tovább növelni nem lehet, abból a hiány 
kezelését biztosító jelentős mennyiségű bevétel nem lenne realizálható. A 
településeken élők között folyamatosan nő a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban (fht), a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők aránya, amely bizonyítja a lakosság elszegényedési 
folyamatának felgyorsulását. 
 
Összességében megállapítható, hogy a kis lélekszámú, 1000 fő alatti Zalai 
települések 2013. évi költségvetése működési hiánnyal küzd, 8-15 millió forint közötti 
összegben. Az önkormányzatok az eddig rendelkezésükre állt tartalékokat már az 
első negyedév végére felélték, nincsenek további mozgósítható forrásaik a működési 
hiány fedezetére.  Az önkormányzatok napról napra várják a Tisztelt Országgyűlés 
döntését ezen hiány kezelésére vonatkozó támogatási források szabályaira 
vonatkozó törvény megalkotásáról. 
 
Kérjük Tisztelt Bizottsági Elnök urat, hogy szíveskedjék a nehéz helyzetben lévő 
önkormányzatok működéséhez szükséges központi költségvetési források terhére 
további pénzeszköz biztosítására lehetőségeihez mérten a szükséges 
intézkedéseket megtenni.” 
 
A levélben 1000 lélekszám körüli településekről van szó, és nem akar bele- 
bonyolódni a különböző számadatokba, és hogyan, miként működik a finanszírozás, 
egyet viszont szeretne határozottan leszögezni. Az ilyen nagyságrendű települések, 
mint Edelény, tehát 10000 környéki települések, és most nem tudja megmondani, 
hogy 5-től 50 ezerig terjed-e, még nehezebb helyzetben vannak a központi 
finanszírozás miatt, mint ezek a kistelepülések. A nagyobb településeket 
hatványozottabban sújtja a forráselvonás, amit az ez évi központi költségvetésben az 
országgyűlés megszabott az önkormányzatok számára. Ezt azért tartotta fontosnak 
elmondani, hogy ne gondolja azt senki, hogy ezzel a hitelkonszolidációval most 
fellélegezhetnek, és akkor hurrá, megint van segélyezés, meg normális ütemben való 
fizetés, stb. Erről szó sincs.  
Reméli, hogy többek között ez a levél is, és a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének a levelei, amellyel folyamatosan „bombázzák” a magyar kormányt, 
amely érdekképviseleti szervezetek összefogják még az önkormányzatokat, hogy 
végre valahára normalizálja a kormány, az országgyűlés kormányzati többsége ezt a 
lehetetlen állapotot, amelybe az önkormányzatokat sodorták ebben az esztendőben. 
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Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

109/2013.(VI.13.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy : Önkormányzat adósságkonszolidációjáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
adósságkonszolidáció igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72 - 
75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által 
történő átvállalást igénybe kívánja venni. 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan 
betéttel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy 
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel az önkormányzatot 
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról (konszolidáció). 

4. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Molnár Oszkár polgármestert és Vártás József jegyzőt, 
hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által 
kialakított, az 5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási 
rend” alapján az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok) 
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja 
és megállapodásokat megkösse; 

c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg; 

d) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott 
kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez 
kapcsolódó megállapodásokat megkösse; 

e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs 
Összeállításban és az Okiratban megtegye. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t, hogy az 
Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a 
konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) 
részére átadja és azokat a MÁK kezelje.  

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a 
Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a 
RAIFFEISEN Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar 
Államtól elfogadja. 

7. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Edelény Város 
Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt. 

8. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő 
ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő:  

• részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására: legkésőbb 
2013. június 28. 

• a kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követően a 
kötvényekben bekövetkező változások átvezetése: legkésőbb 2013. 
szeptember 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

 
Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 
 
 


