Iktatószám: P-450-36/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus 08. napján 16:00
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Pőcze Ferenc alpolgármester,
Pukliné Tündik Tünde képviselő akik jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem
tudnak részt venni a Képviselő-testület ülésén.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
Napirendi pontok:
1.

Az Erste Bank, és a Hypo Noe Gruppe Bank Ag bankok által megküldött
Óvadéki szerződés megtárgyalása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi
pontokra tett javaslatot.
1.

Az Erste Bank, és a Hypo Noe Gruppe Bank AG bankok által megküldött
Óvadéki szerződés megtárgyalása
Előadó:
Kossa Lajos polgármester

Kossa Lajos polgármester:
Pénteken kaptuk meg e-mailben a Hypo Bank és az Erste Bank által leegyeztetett
óvadéki szerződést, ezt kiküldtük a képviselőtársaimnak, a holnapi napig kell
nyilatkoznunk, illetve várnak bennünket aláírásra, ezért kell a mai napon a képviselő-
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testületnek ezt az óvadéki szerződést megtárgyalnia. Jegyző úrral átnéztük, és a mi
álláspontunk az, hogy ezt az óvadéki szerződést nem szabad aláírnia Aba
Nagyközség Képviselő-testületének, ugyanis ez arra nem alkalmas, hogy az
adósságrendezést elkerüljük. Gyakorlatilag jól látszik ebből, hogy a 25.000.000,-Fton felül, ha beérkezik, az Önkormányzatnak semmiféle plusz forrása nem keletkezik.
Az Erste Bank nem hallgatta meg, nem mérlegelte egyetlenegy kérésünket sem, amit
a vezérigazgató úrnak felvetettünk az egyeztetésen. Gyakorlatilag ez a szerződés
semmi másra nem jó, mint hogy az adósságrendezési törvény alapján helyzeti
előnybe hozza az Erste Bankot. Itt a Hypo Bankról én nem beszélek, mert ők semmi
mást nem kérnek, mint hogy az elmaradt kötvénykamatot, valamint a szeptemberi
kötvénykamatot kifizessük, tehát a Hypo Bank hozzáállása ebben az ügyben
konstruktív volt, a Hypo Bank azt szerette volna, hogy az Erste Bank a
folyószámlahitelünket az eredeti mértékben hosszabbítsa meg. Mindkét banknál ott
vannak a kifizetetlen számláink, egyértelműen látják, hogy mi a helyzet, tehát az
Erste Banknak is tisztában kell lennie azzal, hogy ez a lépése gyakorlatilag az
azonnali fizetésképtelenséget fogja előidézni. Nagyon sok partnerünk van, aki már
jelezte, hogy elindítja az adósságrendezést, inkasszót nyújt be az Önkormányzat
ellen, tehát gyakorlatilag ebben az óvadéki szerződésben, megfogalmazottakban
semmi olyan nincs, ami a mi anyagi helyzetünket javítaná, sőt ez csak arról szól,
hogy a folyószámlahitelünk az Erste Banknál további jelentős mértékben csökkenne.
Úgy veszítenénk el a reptéri ingatlant, hogy ebből semmiféle folyó kiadásunkat nem
tudnánk fedezni, és főleg nem a fizetőképességünket és a működőképességünket
helyreállítani. Arról nem beszélve, hogy a bankbiztos kinevezéséről szóló szerződés
még nincs a kezünkben, de már az óvadéki szerződésből is látszik, hogy
gyakorlatilag a képviselő-testület el sem tudná látni a törvényben meghatározott
kötelességeit, ugyanis teljes mértékben alárendelésre kerülne az önkormányzat
működése a bank által kinevezett bankbiztosnak. Ráadásul úgy, hogy a bérét nekünk
kellene fizetni, ez pedig maximum 1.000.000,-Ft-os havi juttatás, amit a két bank az
önkormányzat bevételéből biztosítana. Ennél a lehetőségnél az adósságrendezés
sokkal nagyobb biztonságot jelent Aba Nagyközség Önkormányzatának, arról sem
szabad lemondanunk, hogy az Erste Bankkal kapcsolatban a követeléseinket
érvényesíteni tudjuk. Utolsó lépésként javaslom, hogy a képviselő-testület jelezze a
bank felé a lehetséges megoldást, ez pedig az, hogy a leemelt Európai Uniós
támogatásainkat
visszarakják
a
számlánkra,
a
folyószámlahitelünket
meghosszabbítják, és ezt követően a reorganizációs terv keretében megítélésem
szerint mi biztosítani tudjuk a fennálló hiteleknek a visszafizetését. A jelenlegi banki
javaslat elfogadása esetén komoly problémája lehet még a képviselő-testületnek,
ugyanis a reptéri ingatlan ily módon történő értékesítése, az abból származó bevétel
óvadékba történő elhelyezése előnyben részesíti a két bankot az adósságrendezési
törvény szerint a többi hitelezőnkkel szemben. Amennyiben nem születik egyezség
az adósságrendezés során, akkor első körben a személyi jellegű tartozásokat kell
kifizetni, második körbe tartoznak az óvadékkal biztosított követelések, tehát
gyakorlatilag ez arról szól, hogy elvonnánk pénzeket a többi hitelező elől. Ez az
óvadéki szerződés azon kívül, hogy az Erste Bank beljebb kerül, Aba Nagyközség
Önkormányzatát semmivel sem hozta kedvezőbb helyzetbe. Ez jogilag is aggályos
döntés lenne, amit bárki megtámadhat, és ebből még a testületnek komoly
problémája adódhat. Szerintem ez az óvadéki szerződés részünkről csak
kötelezettségeket tartalmaz. Az a szándék viszont, amely ugyan egy mondatban
megfogalmazódik ebben a szerződésben -az önkormányzat fizetőképességének a
fenntartása és az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében köttetiksemmilyen formában nem lelhető fel a szerződésben. Összegezve az én
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álláspontom szerint ezt az óvadéki szerződést nem áll módunkban elfogadni,
megfogalmaztam egy levelet az ERSTE Bank elnök-vezérigazgatója részére, kérem,
hogy az ebben foglaltakról is határozzunk.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy emelje fel a kezét.
Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm, Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő
határozatot, hozta:
88/2011. (VIII. 08.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. és a HYPO NOE Gruppe Bank AG pénzintézetek
által elkészített az Aba külterület 0241 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos
óvadéki szerződésben foglalt feltételeket nem fogadja el.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
óvadéki szerződés nem az Önkormányzat érdekeit szolgálja, és nem alkalmas arra,
hogy Aba Nagyközség Önkormányzata fizetőképességét helyreállítsa.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a határozat
mellékletében szereplő P-668-50/2011. sz. levél elküldésével az ERSTE BANK
Hungary Nyrt. Elnök-vezérigazgatója részére.
A Képviselő-testület megkéri az ERSTE Bank Elnök-vezérigazgatóját Radovan
Jelasity urat, hogy válaszát haladéktalanul, de legkésőbb 2011. 08. 10-én 16.00-ig
juttassa el a Képviselő-testület részére.

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
döntést követően azonnal

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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