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Bencze Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülés vendégeit.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A
képviselő-testület ülését megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat
tárgyalja napirendként
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta:
NAPIREND :
Napirend
sorszáma
1.

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

Javaslat folyószámla-hitel felvételére

Bencze Péter
polgármester

írásban
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2.

Javaslat Önkormányzati kezességvállalás tárgyában
született 41/2012.(VII.03.) határozat módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

Bencze Péter
polgármester

írásban

Indítványok, javaslatok
3.1. Tájékoztatás a 2013. évi Startmunka Programok
finanszírozási nehézségeikről.
3.

3.2. Tájékoztatás Bán-patak meder-rendezési munkálatainak
folytatásáról.
3.3. Tájékoztatás TÁMOP pályázati sikerekről.
3.4. Javaslat a mezőgazdasági vontató használatának
szabályozására.

I. N A P I R E N D
Tárgy: Javaslat folyószámla-hitel felvételére
Előadó:

Bencze Péter
polgármester

Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ahogyan a 2013. évi költségvetés
tervezésénél és elfogadásánál is jelezték, előállt az a helyzet, hogy az önkormányzat bevételi már
augusztus hónapra nem fedezik a kiadásokat. Ezért – tekintettel a szeptember hónapban várható
helyi adó bevételre – likvidhitel, folyószámla-hitelkeret igénylése indokolt, a számlavezető
pénzintézettől, 3 millió Ft összegben. A hitelkeret nélkül az önkormányzat nem tud eleget tenni
fizetési kötelezettségeinek.
A likviditási probléma okait az alábbiak szerint összegezte a polgármester:
A tervezés és a költségvetési rendelet elfogadása során figyelembe vételre és alkalmazásra került a
Mötv. 111.§ (4) bekezdése, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben
meghatározott következményekre, vagyis a rendelet nem tartalmazott – egyébként indokolt –
működési hiányt.
A működési hiány elkerülése érdekében aköltségvetés kiadási oldala rendkívül módon
alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek – főleg a saját
bevételek – elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben kerültek meghatározásra;
a 2012. évi költségvetés pénzmaradványa – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével,
melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz
kapcsolódnak – a 2013. évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.
A településen jelentős gondot és feszültséget okoz a költségvetésben: a közös hivatali feladatellátás elégtelen állami finanszírozása, a kötelező gyermekétkeztetést biztosító konyhai feladatellátás teljeskörű kimaradása a finanszírozási rendszerből. A kötelező feladathoz nem társul sem
bér- sem működési kiadás támogatás. A költségvetési törvény által biztosított támogatási forma a
térítésmentesen vagy kedvezménnyel étkező gyermekek esetében, csak a nyersanyag beszerzés
költségeit biztosítja;
Forrás hiányában a települések fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a
települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos)
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pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása háttérbe
szorul.
A 2013. évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési
adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve
a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozza az önkormányzati
elvárt bevétel teljesítését, mely az állami támogatásból levonásra kerül.
A település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a
2011. évi teljesítésre vetített meghatározása.
A központosított illetményszámfejtés rendszerének jogszabályi rendelkezésen alapuló változása
miatt, a 2012. december havi béreket, a Kincstár a központi költségvetés – megelőlegezett –
terhére folyósította, valamennyi az illetményszámfejtés körbe tartozó költségvetési szervnél
alkalmazott részére. A Kincstár tájékoztatása szerint a 2012. december havi személyi jellegű
kiadások 50%-a, a 2013. március havi nettó finanszírozásából, illetve a fennmaradó 50%-a, az ezt
követő 5 hónap alatt kerül az önkormányzatoktól visszavonásra. Ennek következménye, hogy a
település augusztusig nem, vagy alig részesül nettó finanszírozásban.
Az önkormányzat költségvetése mintegy 9 M Ft olyan tényszerű kiadást tartalmaz, melynek a
bevételi oldala csak előirányzat szinten biztosított.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el:
Oroszné Várady Enikő képviselő kérdezte, hogy a hitelfelvétel véglegesen oldja-e meg az
önkormányzat finanszírozási gondjait, vagy csak ideiglenesen.
Mertus Jánosné képviselő elmondta, hogy kényszerűség a hitel igénylése, de azt nem lehet
megtenni, hogy az alkalmazottak fizetés, az ellátottak segély nélkül maradjanak.
Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a folyószámla-hitelkeret csak átmeneti megoldás.
Bízik benne, hogy a szeptemberi helyi adó befizetések lehetővé teszik a hitelkeret feltöltését, s
elegendő fedezetet fognak nyújtani a szeptember – december havi működésre.
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.
A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt.
A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot
hozta:
50/ 201 3.( VI I .30.) H A T Á R O Z AT

Folyószámla-hitel felvételéről

1./
Vadna
községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
a
Sajóvölgye
Takarékszövetkezettől 3.000.000.- Ft likvid hitel – folyószámlahitel-keret - felvételével
egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2013.év
augusztus 3. napjától kívánja igénybe venni és 2013. év december 31. napjáig
visszafizeti.
2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel:
Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz
nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok
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per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte
apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások
ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából
megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. Törvény rendelkezéseinek.
A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a
hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi
zálogjogi ranghelyen.
Az ingatlanok adatai a következők:
Ingatlan
Ingatlan címe
megnevezése
Beépítetlen
Vadna, Árpád
terület
fejedelem utca 5.
Beépítetlen
Vadna, Árpád
terület
fejedelem utca 7.

Helyrajzi
szám

Tulajdoni
hányad

Forgalmi
érték eFt

326/33

1/1

2.500

326/34

1/1

2.500

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat
a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a
pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja.
3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya
nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-ában
foglaltaknak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen, 2013. július 31-ig

II. N A P I R E N D
Tárgy: Javaslat Önkormányzati kezességvállalás tárgyában született 41/2012.(VII.03.)
határozat módosítására.
Előadó:

Bencze Péter
Polgármester

Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy lezárultak a Vadnai Őszirózsák
Nyugdíjas Klub Egyesület „Faluház külső felújítása és parkosítás”; és a Vadnai Polgárőrség
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület „Gyermekvilág játszótér” pályázati támogatásból
megvalósult beruházásai.
A képviselő-testület a 41/ 2012. (VII.03.) sz. határozatával döntött, készfizető kezesség
vállalásáról, mivel a pályázatok utófinanszírozottak voltak.
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Az önkormányzat által vállalt kezesség, mindkét esetben, elnyert támogatás finanszírozását
biztosító, támogatást-megelőlegező hitelre vonatkozik; így magának a hiteleknek a fedezete az
elnyert támogatások összege. A hitel visszafizetése így mindkét esetben kellően biztosított.
A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület, a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján,
falumegújításra és –fejlesztésre nyert el támogatást, 9.644.630 Ft összegben. A támogatásról szóló
MVH határozat 2011.04.18-án, 208/0508/4/9/2010. számon kelt.
A Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet
alapján, falumegújításra és –fejlesztésre nyert el támogatást, 8.933.468 Ft összegben. A
támogatásról szóló MVH határozat 2011.04.18-án, 208/0508/2/12/2010. számon kelt.
A Képviselő-testület a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület által igényelt 10 millió Ft „Vadna Faluház külső felújítása és parkosítás” -, illetve a Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület által igényelt 9 millió Ft - „Gyermekvilág játszótér” - beruházási hitelkeretre
beruházási hitelkeretre készfizető kezességet vállalt.
A képviselő-testület a kezesség-vállalása a tőke- és kamattartozásokra terjedt ki. A kamatok
összegét az önkormányzatnak kellene támogatásként biztosítania a civil szervezetek felé, melyre
jelen pénzügyi helyzetben nincs lehetőség.
A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület esetében ez az összeg 836 E Ft, míg Vadnai
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület esetében 644 E Ft.
A hitelintézettel egyeztetve lehetőség kínálkozik a hitel időtartamának 2013. december 31-ig
történő meghosszabbítására, melyhez az önkormányzati kezességvállalás meghosszabbítása
szükséges.
A fenti összegek bevételként relaizálódnak a civilszervezeteknél az év során, így valószínűleg az
önkormányzati támogatás átadására sem lesz szükség.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az ún. „stabilitási
törvény” 10. § -a szerint a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetséges a kezességvállalás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el, a
képviselők egyetértettek az elhnagzotakkal.
A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt.
A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az
alábbi határozatot hozta:

51 / 201 3.( VI I .30.) H A T Á R O Z A T
Önkormányzati
tárgyában született 41/2012.(VII.03.) határozat módosításáról.

kezességvállalás

A 41/2012.(VII.03.) képviselő-testületi határozat 1. és 2. határozati pontjai helyébe, az
alábbi rendelkezések lépnek:
1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas
Klub Egyesület által igényelt 10 millió Ft - „Vadna Faluház külső felújítása és
parkosítás” – támogatást-megelőlegező hitelre, a hitel szerződés megkötéséhez, és a
hitel időtartama alatt, készfizető kezességet vállal.
Hitelező pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet.
Hitel futamideje: 2013. december 31-ig.
A támogatást-megelőlegező hitelhez kapcsolódó, pályázati konstrukció megnevezése: a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújítás és –fejlesztés.
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Támogatási határozat száma: 208/0508/4/9/2010.
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi
saját bevételeinek 50%-át.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy kezességvállalásának a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya
nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadnai Polgárőrség
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület által igényelt, 9 millió Ft - „Gyermekvilág
játszótér”- támogatást-megelőlegező hitelre, a hitel szerződés megkötéséhez, és a hitel
időtartama alatt, készfizető kezességet vállal.
Hitelező pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet.
Hitel futamideje: 2013.december 31-ig.
A támogatást-megelőlegező hitelhez kapcsolódó, pályázati konstrukció megnevezése: : a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújítás és –fejlesztés
Támogatási szerződés száma: 208/0508/2/12/2010
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi
saját bevételeinek 50%-át.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy kezességvállalásának a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya
nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

III. N A P I R E N D
Tárgy: Indítványok, javaslatok
Előadó:

Bencze Péter
Polgármester

3.1. Tájékoztatás a 2013. évi Startmunka Programok finanszírozási nehézségeikről.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Startmunka Programok
lebonyolítása során nem várt nehézséggel szembesültek.
A megkötött hatósági szerződések szerint – csak úgy, mint 2012-ben – azzal számoltak, hogy a
projektek közvetlen költségeiből leutalt 70%-os előleg elszámolása után, folyósításra kerül a
fennmaradó 30%-os további rész, mellyel a projektek végéig kell elszámolni.
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Ezzel szemben foglalkoztatási szervezet az elmúlt hónapban úgy módosította a projektek
hatósági szerződéseit, hogy a 30%-os részt az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, s csak
elszámolást követően folyósítják.
Ez tovább nehezíti az önkormányzat pénzügyi gondjait, ugyanakkor a munkálatok elvégzéséhez,
mintegy 4 M Ft értékű térburkoló anyag beszerzése is szükségessé válik.
3.2. Tájékoztatás Bán-patak meder-rendezési munkálatainak folytatásáról.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bán-patak meder-rendezési
munkálatai folytatódnak. A MOL kiadta a kezelői engedélyt, így elhárult az akadály a kivitelezés
elől. Ismertette a beruházás főbb műszaki jellemzőit, különbségeinek okát Nagybarca, Bánhorváti
településekhez képest.
3.3. Tájékoztatás TÁMOP pályázati sikerekről.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat és a vadnai
civilszervezetek, összességében 40 M Ft TÁMOP pályázati támogatásban részesültek, egészségre
nevelő életmód programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 9 hónapban
rengeteg program lesz a településen. Lesznek előadások, állapotfelmérés, úszásoktatás,
sportrendezvények, táboroztatások, családi- és szabadidős programok, túrák, labdarúgóbajnokság, stb.
3.4. Javaslat a mezőgazdasági vontató használatának szabályozására.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a település lakossága részéről
egyre nagyobb az igény az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontató használatára.
Javasolta, hogy ennek dolgozzák ki a feltételrendszerét.
A tárgyban kialakult vitában a képviselők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a traktort csak a
község közigazgatási területén lehessen használni, a díjtételeket úgy kell megállapítani, hogy azok
megfizethetők legyenek, de ne lehetetlenítsék el a helyi fuvarozókat.
A képviselő-testület a döntést a következő ülésére halasztotta.
Barnóczki Katalin alpolgármester jelezte, hogy a település belterületén 2-3 olyan ingatlan
található,. Mely rendkívül elhanyagolt, gyomos, gazos. Kérte az ügyben az intézkedést.
Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését
bezárta.
k. m. f.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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VADNA község

Vadna Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. július 30-án
megtartott rendkívüli nyílt ülésének:
a./ jegyzőkönyve,
b./ tárgysorozata,
c./ határozata: 50, 51
d./ rendelete:
e./ meghívója.
TÁRGYSOROZAT:
Napirend
sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

1.

Javaslat folyószámla-hitel felvételére

Bencze Péter
polgármester

írásban

2.

Javaslat Önkormányzati kezességvállalás tárgyában
született 41/2012.(VII.03.) határozat módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

Bencze Péter
polgármester

írásban

Indítványok, javaslatok
3.1. Tájékoztatás a 2013. évi Startmunka Programok
finanszírozási nehézségeikről.
3.

3.2. Tájékoztatás Bán-patak meder-rendezési munkálatainak
folytatásáról.
3.3. Tájékoztatás TÁMOP pályázati sikerekről.
3.4. Javaslat a mezőgazdasági vontató használatának
szabályozására.

Vadna, 2013. augusztus 6.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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Vadna Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
========================================
Ikt. sz.: 2805/2013/V.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 30-án (kedden) 10:00 órától
rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Községháza, Vadna
Napirendi javaslat

Napirend
sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

1.

Javaslat folyószámla-hitel felvételére

Bencze Péter
polgármester

írásban

2.

Javaslat Önkormányzati kezességvállalás tárgyában
született 41/2012.(VII.03.) határozat módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

Bencze Péter
polgármester

írásban

Indítványok, javaslatok
3.1. Tájékoztatás a 2013. évi Startmunka Programok
finanszírozási nehézségeikről.
3.

3.2. Tájékoztatás Bán-patak meder-rendezési munkálatainak
folytatásáról.
3.3. Tájékoztatás TÁMOP pályázati sikerekről.
3.4. Javaslat a mezőgazdasági vontató használatának
szabályozására.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések az Önkormányzati Portálban elérhetők.
Vadna, 2013. július 26.
Tisztelettel
B e n c z e Péter sk.
polgármester

_______________________________________________
3636 Vadna, Kassai út 25.
Tel/fax: 48/ 505-211
e-mail: vadnapm@legnet.hu

