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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 23-i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy
Zsolt alpolgármester, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria,
Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália,
Parti Mihály, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 13 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Földi Áron, Kovács László, Pető Istvánné
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Farkasné Fazekas Mária
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert és Stiegler Beáta a Kár-Mentor Bt. részéről
Jelenlévő bizottsági tag: Kelemenné Kummer Erika
--Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet értelmében került összehívásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Habony István és
Kocsiné Tóth Valéria képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők
személyének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta Habony István és Kocsiné Tóth Valéria jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a napirendeket elfogadta.
Zárt ülés:
Napirend:
1. „Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” (I. ütem), KMOP-5.2.1/A2008-0040 azonosító számú projekt kivitelező

Előadó:
Krupincza Tibor
Közbeszerz.Ad-Hoc Biz.Eln.
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kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása

Nyílt ülés:
Napirend:

Előadó:

1. Abony Város Önkormányzat 1/2009.(II.27.)
számú költségvetési rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

---

Földi Áron, Kovács László és Pető Istvánné képviselők az ülésre megérkeztek, így
a jelenlévő képviselők száma 16 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a napirendi pontok megtárgyalása után
térjenek a napirend utáni kérdésekre és hozzászólásokra, tekintettel a jelenlévő
vendégekre.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
A Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
--1./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat 1/2009.(II.27.) számú
költségvetési rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni
nem kívánta.
Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta
a rendőrség beszámolóját és kérte, hogy a rendelet-módosításban szerepeltessék a
térfigyelő rendszer kiépítését.
Parti Mihály: Kérdezte, hogy tartalékalapot lehet-e még képezni?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lehet addig, amíg nem tudják a pontos számokat.
Meghatároztak egy sorrendet, melynek megfelelően kell a teljesítést megtenni.
Amennyiben a fedezet lehetővé teszi, akkor a térfigyelő rendszer kiépítésre kerülhet.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a rendelet-módosítás 8. pontjába
vegyék fel a térfigyelő-rendszer kiépítését.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a
következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat
6/2009. (III.24.) sz. rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 9/2009 (II.27.) számú
Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 4.§ (16) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
1. A Polgármesteri Hivatalnál végzett adóvizsgálat (adófelderítés és behajtás)
díja
2. A közalkalmazottak étkezési utalványának beszerzése a II. félévre.
3. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tetőszerkezetének javítása
4. Somogyi Imre Általános Iskola tetőszerkezetének javítása.
5. Somogyi Imre Általános Iskolában orvosi szoba kialakítása
6. Strand nagymedence felújítása
7. Piacfejlesztés
8. Térfigyelő rendszer kiépítése
2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Abony, 2009. március 23.
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve:
Abony, 2009. március 24.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
---
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Napirend utáni kérdések, hozzászólások:
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend utáni kérdés,
hozzászólás?
Dr. Egedy Zsolt: Tájékoztatást kért az Abonyi Két Torony Kötvény szerződésének
módosításával kapcsolatban. A Bank hivatkozik a szerződésnek egy olyan pontjára,
amely a kötvénykibocsátás pillanatában meglévő árfolyamhoz képest történő változást
kezeli. Úgy tudja 100% a kibocsátáskori árfolyam, és 110% a szerződés szerinti
változás. Ha 110%-ra változik az árfolyam, akkor a szerződés szerint a Raiffeisen
Banknak jogában áll visszavásárolni a kötvényt. Megítélése szerint ez azt jelenti, hogy
az adott pillanatban érvényes árfolyam alapján történne a visszavásárlás.
A Bank nem kíván ezzel élni, viszont azt mondja, hogy 2,3%-ra emelik ezt a fajta
alapkamatot, és átalánydíjat hoznak ezáltal létre, amit a szerződés szerinti hat hónapos
liborra rátesznek. Erre jön még rá az 1%-os kamatmarge. 2,3%-os átalány kamatot
kíván a bank beemelni egy szerződésmódosítás alapján, s azt mondja, hogy az
önkormányzatnak nem fog változni a kamatteljesítési kötelezettsége. A problémát ott
látja, hogy a kibocsátáshoz képest a 6 havi LIBOR jelentősen csökkent. Nincs a
szerződésben LIBOR-követés. Nagy valószínűséggel a Bank is hitelfelvételből
finanszírozta az önkormányzat számára a 2,2 milliárd forintot. Jelen pillanatban hiába
csökken a svájci frank, hat havi LIBOR, a jegybanki alapkamat, a bank refinanszírozási
költsége – mivel valószínűleg hitelfelvétel áll mögötte – jelentősen megemelkedett. A
Bank ezt a veszteségét csökkentve átalánydíjas, 2,3%-os kamatemelést akar az
önkormányzat részére meghatározni. Ha ez így van a szerződésben leírva, mint ahogy
a Bank erre hivatkozik, akkor nagy mozgástere az önkormányzatnak nincs, mert a Bank
be fogja nyújtani a visszavásárlást, s az önkormányzatnak egy összegben vissza kell
fizetnie. Ezeket a hátsó vélelmezéseket egy magasabb rangú banki alkalmazottól vette.
Úgy gondolja, hogy mindenféle alkupozíció, ellentételezés kérése nélkül belemenni egy
ilyen szerződésmódosításba, öngyilkosság az önkormányzat számára. Kérdése, hogy
adtak-e a Banknak jelzálogjogot, azonnali készpénzbeszedési felhatalmazást? Ha ilyet
nem adtak, akkor a Bank mit tud tenni az önkormányzattal? Maximálisan megbízott a
Kár-Mentor Bt-ben, de sajnos most meginogott a bizalma.
Tóth Róbert: Tájékoztatást adott az Abonyi Két Torony Kötvény szerződés
módosításáról. Az önkormányzat a mai napig szerződés szerint fizet – 6 havi CHF
LIBOR +1%. Amennyiben +/- 10%-kal megváltozik a svájci frank átváltása, akkor az
önkormányzat számára a bank javasolhatja az átváltást. Benne van a szerződésben,
hogy a Bank ingyenesen végrehajtja az átváltást. Megteheti, hogy forint alapon kötvényt
fog kibocsátani. Nem arról van szó, hogy ki kell fizetni a 2,3 milliárd forintot. Amit a Bank
küldött, az csak egy javaslat. A kamat, amit az önkormányzat fizet, változó kamatozású.
Nem egyoldalú szerződésmódosításról lenne szó. Egy kompromisszumos megoldást
lehetne javasolni a pénzintézet számára. Amikor az önkormányzat kibocsátotta a
kötvényt 2,93% volt az alapkamat + 1%, 3,93% kamatot fizettek a kötvényért.
Dr. Egedy Zsolt: Az van a dolog hátterében, hogy a Bank ezt a kötvényösszeget
refinanszírozza valamilyen tételből. Véleménye szerint a százalék mértéke tekintetében
kellene alkudni. Úgy gondolja, hogy inkorrekt a Raiffeisen Bank.
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Tóth Róbert: Hangsúlyozta, hogy feltétlenül tárgyalást kell kezdeményezni a
pénzintézettel.
Habony István: Elmondta, ha csütörtökön tárgyalni kívánja a képviselő-testület az
előterjesztést, mindenképpen tárgyalni kell a bankkal, kompromisszumot kell kötni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még napirend utáni kérdés,
hozzászólás?
Több napirend utáni kérdés, hozzászólás nem volt.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester a nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Habony István
Kocsiné Tóth Valéria
jegyzőkönyvi hitelesítők

