Iktatószám: P-450-34/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2011. augusztus 11. napján 18.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde,
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, aki
jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a Képviselő-testület ülésén.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

Adósságrendezési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

2.

Bejelentések

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.

Adósságrendezési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó:
Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Minden Képviselő-társam előtt ismeretes a kialakult helyzet Aba Nagyközség
Önkormányzatának a fizetőképességével kapcsolatban. Az ERSTE Bank által megküldött
Óvadéki szerződésben foglaltakat, az Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el. Az
általunk megküldött levélre az a válasz érkezett, hogy azonnal fizessük vissza a teljes
folyószámlahitel összegét. Az előterjesztésben igyekeztünk mindazokat a fontosabb dolgokat

1

összefoglalni, amik az adósságrendezési eljárás megindításával kapcsolatosak. A jegyző úr
jelezte, hogy az adósságrendezésről szóló törvény alapján a mai ülés jegyzőkönyvét be kell
nyújtani a Bírósághoz, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy ne nyújtsuk hosszúra a mai
ülésünket, hanem fogadjuk el az előterjesztésben foglaltakat, így a holnapi napon a teljes
adósságrendezési eljárással kapcsolatos dokumentációt be tudjuk nyújtani a Fejér Megyei
Bírósághoz. Ez azért nagyon fontos, mert így reméljük hamar meg fog jelenni a
Cégközlönyben a felhívás és így biztosítjuk a számlánkra beérkező segélyes pénzeket.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jövő héten hétfőn előreláthatólag 17.00-kor
testületi ülést tartunk, ahol beszámolok, részletesen arról, hogy milyen okok vezettek az
adósságrendezéshez.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése észrevétele? Amennyiben nincs, akkor, aki az adósságrendezési
eljárás megindításával az előterjesztésnek megfelelően egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:
94/2011. (VIII. 11.) számú
HATÁROZAT
Az adósságrendezési eljárás megindításáról




Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az adósságrendezési
eljárás kezdeményezéséről a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. Törvény 4. §-a szerint.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert és a
Jegyzőt az adósságrendezési eljárás azonnali elindítására a Fejér Megyei Bíróságnál.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat anyagi
helyzetével kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg:
90 napon túli elismert és kifizetetlen szállító tartozások:
Összesen: 150 514 372,00 Ft
60 napon túli elismert, és kifizetetlen szállítói tartozásaink:
Összesen: 15.487.071,00 Ft
90 és 60 napon túli szállítói tartozás összesen:
Összesen: 166.001.443,00 Ft, azaz egyszáz hatvanhatmillió-egyezernégyszáznegyvenhárom forint.
(szállítói tartozások kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi)

Felelős:
Határidő:

Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
döntést követően azonnal

Kossa Lajos polgármester:
A jegyző úr tájékoztatása alapján, az adósságrendezéssel kapcsolatban sok feladata lesz az
Önkormányzat dolgozóinak. A polgármesterre is fontos feladatokat ró a törvény, így
különösen: gondoskodni kell arról, hogy a hitelezőknek szóló felhívás a végzés
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Cégközlönyben való közzétételét követő 15 napon belül legalább két országos napilapban
megjelenjen. Ezt a felhívást a helyben szokásos módon is ki kell hirdetni. A felhívásban
pontosan meg kell határozni a hitelezői igény bejelentésére nyitva álló határidőt. A közzététel
megtörténtét a bíróságnál 3 napon belül igazolni kell. Az adósságrendezés megindításáról a
polgármester – a végzés Cégközlönyben történő megjelenését követő 8 napon belül
tájékoztatja:a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet;kincstárt;a
helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót,
valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek pénzforgalmi számláit, költségvetési
elszámolási számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatókat; az illetékes adó-és vámhatóságot,
valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet és az egészségbiztosítási szervet. Kérem,
fogadjuk el az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:
95/2011. (VIII. 11.) számú
HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az
adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 10. §- (3) és (4) paragrafusában foglalt feladatokról
gondoskodjon.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az adósságrendezési
eljárásról szóló törvény 16. § alapján az adósságrendezés megindításának időpontját követő 8
napon belül megalakul az adósságrendezési bizottság, amelynek tagjai a polgármester, a
jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke (pénzügyi bizottság hiányában egy önkormányzati
képviselő) és egy önkormányzati képviselő, elnöke a pénzügyi gondnok. Az adósságrendezési
bizottság képviselő tagját (tagjait) a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel választja meg.
Ha a képviselők egyike sem vállalja a bizottsági tagságot, az adósságrendezési bizottság
önkormányzati képviselő nélkül is létrejön. Ha az adósságrendezési eljárás a helyi
önkormányzat egészségügyi intézményének fizetésképtelensége miatt indult, az
egészségbiztosítási szerv és az egészségügyi intézmény képviselője is tagja az
adósságrendezési bizottságnak. A bizottság akkor határozatképes, ha a pénzügyi gondnok és a
tagok fele jelen van. Döntését többségi szavazataránnyal hozza meg, szavazategyenlőség
esetén a pénzügyi gondnok szavazata dönt. A pénzügyi gondnok a bizottsági döntés
felülvizsgálatát kérheti a képviselő-testülettől. Az Ötv. 10. §-ában meghatározott – a
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó – ügyek kivételével a helyi önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatainak és hatáskörének teljesítésével kapcsolatos valamennyi
gazdasági kérdésben az adósságrendezési bizottság dönt. Ezzel kapcsolatban, hamarosan
delegálnia kell a Képviselő-testületnek egy tagot az Adósságrendezési Bizottságba. Fontos az
is, hogy a törvény előírja, hogy a jegyzőnek az eljárás megindításától számított 30 napon belül
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el kell készítenie a válság-költségvetési rendelet-tervezetet. Az önkormányzat onnantól
kezdve az alapján kell a gazdálkodását folytassa.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, fogadjuk el az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot, hozta:
96/2011. (VIII. 11.) számú
HATÁROZAT
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az
adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 18. §- (1) bekezdése alapján az adósságrendezés
megindításának időpontját követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül készítse el a
válság-költségvetési rendelettervezetet.
Felelős:
Határidő:

Nagy András Botond jegyző
haladéktalanul, de legkésőbb az adósságrendezés megindítását követő
30 napon belül

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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