JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2005. július 29én, a Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 1. szám alatti „B” épületi,
polgármesteri tárgyalójában.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András, Murvai
Lászlóné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, dr. Tóth János, dr.
Török Gábor képviselők.

Távolmaradását
jelezte:

Spaits Miklós, Székely Attila.

Távolmaradását
nem jelezte:

Garádi István, Nagy Tiborné, Szabadi László.

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképest 10 képviselő van jelen, a rendkívüli testületi ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendeket elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a bizottsági tagok 10 igen szavazatta, egyhangúlag elfogadták
napirendeket.

a

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
A 205/2005. 06.20.) sz. önkormányzati határozat módosítása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő: Miért kell megváltoztatni a határozatot? Hiányolja, hogy ha van egy
kész határozat, amit módosítanak, miért nincs mellékelve az eredeti határozat?
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Mezey Attila alpolgármester: Az OTP Bank Rt. kérte, hogy a futamidő alatt tervezzék be a
költségvetésbe, az összeg kifizetését.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Az OTP Bank Rt-nek az a fontos, hogy az önkormányzat a
költségvetésébe betervezze, mert e nélkül nem folyósítja a hitelt.
(Megérkezik Garamszegi Sándor 8.03. órakor, jelenlévő képviselők száma 11 fő.)
dr. Tóth János képviselő: A határozat módosítása alapján, az OTP minden egyes beruházási
költséget megelőzően igényt tart erre az összegre, és leemeli a számláról, ha nem tud az
önkormányzat fizetni. Így elsődleges jogot biztosít az önkormányzat az OTP-nek minden
kifizetéssel szemben.
(Megérkezik dr. Török Gábor képviselő 8:07 órakor, jelenlévő képviselők száma 12 fő.)
Mezey Attila alpolgármester: Eldöntötte az önkormányzat, hogy ezt a hitelt felveszi, és az
átutaláshoz a határozat módosítása szükséges.
Gyenes Levente polgármester: Jelenleg az önkormányzat körülbelül 500 millió forintos
hitállománnyal rendelkezik. Ennek az évi törlesztése 6-8 millió forint.
Sigmond Zsolt képviselő: Négy-öt év múlva lesznek olyan évek, hogy körülbelül 11 millió
forintot kell majd fizetni, de jelenleg 6-8 millió forint közötti lesz a törlesztés mértéke, mivel
4,5%-os a kamat.
Mezey Attila alpolgármester: A majdani költségvetési években betervezi az önkormányzat a
beruházást, ez a csatornánál is így volt.
Hajdú András képviselő: Miért kér az önkormányzattól az OTP Rt. garanciát?
Gyenes Levente polgármester: A költségvetést kell úgy alakítani, hogy először a beruházások
kiadásait törlesszék, és csak aztán lehet tervezni a többi kifizetést.
Mezey Attila alpolgármester: Azért maradt ki az eredeti határozatból, mert nincs értelme, az OTP
viszont addig nem folyósít, amíg a határozatot nem módosítja az önkormányzat.
Sigmond Zsolt képviselő: A szerződésben mi szerepel?
Mezey Attila alpolgármester: Az önkormányzat kötelezettséget vállal a visszafizetésre.
Gyenes Levente polgármester: A banknak van egy adott szövege a szerződésekre, és azt be kell
tartani.
Sigmond Zsolt képviselő: Mindenki másként értelmezi a határozat módosított szövegét.
Dr. Tóth János képviselő: Kemény megszigorításnak látja ezt a lépést, az OTP részéről.
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Dr. Török Gábor képviselő: Szomorú, hogy a pénzintézet ilyen mélységgel próbál belenyúlni az
önkormányzat életébe.
Mezey Attila alpolgármester: Az OTP Rt. a folyósításhoz kéri ezt a határozatmódosítást, a
szerződés már alá van írva.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozat módosítását elfogadja, szavazzon.

220/2005. (07.29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
döntött arról, hogy a 205/2005. (06.20.) sz. önkormányzati
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. A város közfeladatellátó intézményeinek felújítására
és bővítésére 125 millió forint hitelt vesz fel az
OTP Bank Rt-től.
A hitelkeretből a határozat mellékletében szereplő
intézmények felújítási és bővítési munkáit végezteti el.
Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a felvett hitel és járulékainak a futamidő alatt
a költségvetésbe történő betervezésére és –a
beruházási költségeket megelőzőenannak visszafizetésére.”
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés az intézmény-felújítási programhoz szükséges önrész átmeneti finanszírozásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Sigmond Zsolt képviselő: Azért kellet még egy határozatot hozni, mert az intézmény-felújítási
hitelnek van önrésze. A folyósítás akkor fog megtörténi, ha mellé teszi az önkormányzat az
önrészt, ezért kell a likvidhitel. Azt szeretnék, hogy ne kellejen minden kifizetésnél testületi ülést
összehívni.
Mezey Attila alpolgármester: Az MFB úgy utalja le az összeget, ha például van egy 10 millió
forintos számla, ad 9 millió forintot és egy millió forintot kell az önkormányzatnak mellétenni. A
pályázati részből majd visszapótolják, de addig meg kell előlegezni. Az intézmény-felújítás
végösszege 142 millió forint.
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Gyenes Levente polgármester: A tervezett felújítási összeg 125 millió forint, a felújítási
költségek, viszont 147 millió forint. Nem áll rendelkezésre a fennmaradó összeg, ezért kell egy
határozatot hozni. Aki a fentieket elfogadja, szavazzon.

221/2005. (07.29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 205/. (06.20.) sz. önkormányzati
határozatban elfogadott intézmény-felújítási
munkálatokra benyújtott számlák átmeneti finanszírozására
a likvid hitelt folyamatosan igénybe veszi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel igénybevételével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: folyamatos.

Sigmond Zsolt képviselő: Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy az OTP LTP, a csatorna
hiteltől már várják a pénzek visszafizetését. Nyár elején kapott az önkormányzat 171 millió
forintot, amit az elkülönített számlára el kell helyezni, a hitel visszafizetésére. Ebben az évben
várható még 100 millió forint, ezt szeretnék lekötni a fenti számlán. A kamatnyereségek nagy
része ebből fog majd összetevődni. Az a kérdés, hogy havonta legyen lekötve, vagy egyszerre
négy hónapra? Ezt majd el kell dönteni.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K. m. f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

