
Ikt. szám: 01-55/1/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. január 14. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, 
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kovácsné Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ helyettes
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
 
Napirendi pont                                                                                                         Elõadó
 

1.)      Az önkormányzat második körös adósságkonszolidációjának 
végrehajtása (Et.: 1/2014.) 
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1. napirendi pont
Az önkormányzat második körös adósságkonszolidációjának végrehajtása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 1/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Elmondta, hogy 
a határozati javaslat pontjainak elfogadása szükséges ahhoz, hogy a másodikkörös adósságkonszolidációban 
részt vehessen az önkormányzat. A határozatot csatolni kell a január 15-i adatszolgáltatásokhoz, ezután a 
bankokkal egyeztetni kell, hogy mennyi hitele van az önkormányzatnak, és ezt az adatot is szolgáltatni kell a 
Magyar Államkincstárnak. 2014. február 28-igszerzõdéskötésre kerül majd sor, ami azt jelenti, hogy a tavaly 
megmaradt 50%-nyi adósság maradékát teljes mértékben az állam átvállalja, és az idei évben már nem kell 
se kamatot, se tõkét törleszteni. Ez az idei és a következõ három költségvetésben kb. bruttó 80 millió 
forintos kiadás-csökkenést jelent. Ez nagyon komoly segítség az idei és a következõ évek gazdálkodásához, 
mert az adósságokat – csökkenõ mértékben ugyan, de – 2035-ig fizetnie kéne az önkormányzatnak. A 
következõ kb. 3 éven át ilyen magas lenne a törlesztés, és a törlesztõrészlet csak azután csökkenne, így a 
második körös adósságkonszolidáció a mostani évre, és a következõ ciklus elsõ 3 évére komoly segítség.
Nem minden önkormányzati adósságot engednek el.  A szennyvízpályázattal kapcsolatos önrészhez 
szükséges hitelbõl, amely összegeket még nem hívott le az önkormányzat az igényelt keretbõl (ez a döntõ 
része az önrészhez felveendõ hitelnek), az nem része a konszolidációnak. Mivel a szennyvízpályázat kapcsán 
már két éve kötötték meg a támogatási szerzõdést, véleménye szerint nagyvonalú megoldás lett volna, ha a 



szennyvízhitelt is beszámítják a konszolidált hitelek közé. De sajnos nem így szól a jogszabály, ezért lesz 
még a jövõben is saját forrásból törlesztendõ hitelük. Jó hír viszont, hogy a héten a szennyvízrendszer 
vagyonértékelését végzõ szakértõ azt jelezte, hogy a 81,2 %-os támogatási intenzitás felmegy 94 %-ra, ami 
azt jelenti, hogy jóval kevesebb hitelt kell majd felvenni az eredetileg tervezethez képest, és párhuzamosan 
pályázhatnak az önerõ pályázaton is, így ez az arány is még javulhat.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy azt a hitelt, amit már év elején – a februári konszolidációs 
szerzõdés kötés elõtt is – fizetni kell, azt 2014-ben még törleszteni kell?
 
Kovácsné Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ helyettes: Február 6-ig van egy törlesztési 
határidõ, ami sajnos megelõzi a konszolidációs megállapodás megkötését, így azt teljesíteni kell.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint ezt utólag el kell, hogy számolják, mert december 31-i 
állapot veszik figyelembe az adósságkonszolidációnál. Tavaly is volt ilyen probléma, hogy a szerzõdést 
velük félév táján – az utolsók közt – kötötték meg, és addig már jócskán törlesztettek a hitelekbõl.
 
Kiss István György: A szennyvízberuházás kapcsán kérdése, hogy a lakókat érintve jelent-e változást a 
támogatottság növekedése abból a szempontból, hogy nekik is kevesebbet kell befizetni, a másik, hogy lehet-
e tudni a jelenlegi állás szerint, hogy mikor indulnak a munkálatok, és mikor fejezõdnek be.
 
Gromon István polgármester: Pilisvörösváron kb. 20 éve folyik a csatornaépítés, több ütemben, és 
mindegyik ütembe kb. ilyen összeggel kellett beszállni a polgároknak, ezért nem lenne igazságos, ha most az 
utolsó részben egyesek ingyen kapnák a csatornát. Az állami támogatás növekedése így a hitelbõl 
finanszírozott önkormányzati hozzájárulást csökkenti majd. A város így más közcélú beruházásokra költheti 
majd az önrésznél megtakarított összeget (pl. utak építése).
A csatornahálózat kivitelezésével kapcsolatban még a közbeszerzés eredménye nincs kihirdetve, jelenleg a 
szabályossági tanúsítványra várnak. A tervek szerint a telep és a csatorna kivitelezése kb. egy idõben indul el 
tavasszal, és õsz végére mindkettõ készen lesz.
 
Szöllõsi János: Elmondta, hogy a Pozsonyi utcában a gyûjtõ-medencét össze kellene kapcsolni egy nagyobb 
átmérõjû levezetõcsõvel a fõ gerincvezetékig – a Táncsics utcáig, mert nem bírja el a jelenlegi 10-es 
átmérõjû csõ, és különösen nyáron nagyon nagy a bûz a dugulás miatt.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a tervek az elmúlt egy évben nem változtak. A mai ülésre 
mûszaki kérdésekre nem készültek, de úgy tudja, hogy a probléma megoldása szerepel a tervben. Javasolja, 
hogy az ülés után Képviselõ úr tekintse meg a terveket a mûszaki osztályon.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2014. (I. 14.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2014. évi adósságkonszolidációjáról
 

1. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési 
törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történõ átvállalását igénybe 
kívánja venni.

2. A Képviselõ-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan 
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és 
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.

3. A Képviselõ-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az 
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelõlegezésére 
szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követõ 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által 



megjelölt fizetési számlára.
4. A Képviselõ-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 332. § 

alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelõ, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

5. A Képviselõ-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a)     megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket;
b)     az átvállalással érintett adósság részét képezõ ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 

67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c)     a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.

6. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseirõl 
a soron következõ ülésén tájékoztassa a testületet.

 
Felelõs: polgármester          Határidõ a megállapodás megkötésére: 2014. február 28.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, 
és bezárta az ülést 830-kor.           
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna

 polgármester                                                          jegyzõ
 
 

 


