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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 04. napján 

délután 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry 
Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  
     Maszel László alpolgármester 

Albert Ottó 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné képviselők 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 5 tagja megjelent. A képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

1.) Az önkormányzat hitelátvállalással kapcsolatos döntése 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elfogadta a Parlament az idei év 
költségvetési módosítását, melyben szerepel az 5000 fő alatti települések adósságrendezésével 
kapcsolatos eljárás. Ennek megfelelően be kell csatolni az önkormányzat képviselő-testületének a 
döntését, melyben kinyilvánítja, hogy részt kíván venni az adósságkonszolidációban, illetve meg kell 
jelölni, melyek azok a hitelek, melyekkel részt kíván venni. Két hitelről van szó, mely OTP-s, az egyik a 
csatorna, a másik pedig az iskola-beruházás. Ennek a két hitelnek az éves tőketörlesztése 5.000.000,- Ft 
körül van és 2025-ig lejáró hitelek. Az első határozati javaslat erről szól.  
A döntésre azért van sürgősen szükség, mert a Pátria Takarékszövetkezetnél lévő likvidhitel kapcsán 
jelezték, hogy ha az önkormányzat szeretné ezt a hitelt a konszolidációba bevonni, akkor ennek a 
meghosszabbításáról kell dönteni. A második határozati javaslat ezt tartalmazza. 
 
Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el véleményüket. 
 
Albert Ottó képvisel: ha a likvidhitelt meghosszabbítja, és ezt átvállalja az állam, akkor ez kedvező lesz 
az önkormányzat számára. 
 
Zinger Miklós jegyző: a képviselő-testületi korábbi döntése a jövőre vonatkozott. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: egyetért a folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés 
meghosszabbításával.  
  
Mészáros Sándor  polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett, 
kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja az első határozati javaslatot, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a határozat mellékletében felsorolt, a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmények 
felé fennálló tartozásokat a Magyar Állam átvállalja és megfizesse. 
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A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten a mellékletben 
felsorolt adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy 
teljesítésének biztosításául szolgál. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megtegye a 
nyilatkozatot, hogy Nyáregyháza Község Önkormányzata 2012. 
december 12-én nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 
 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a második határozati javaslattal egyetért, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

207/2012. (XII.04.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pátria Takarék-szövetkezet által 
biztosított 19 millió Ft folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződést 
2012. december 28. napjáig meghosszabbítsa. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden 
szereplő kérdést a Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 1815 órakor bezárja.  
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 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 


