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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. november 30-án de. 8 órai kezdettel a 
Polgármesterei  Hivatal  Tanácskozótermében  (4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.sz.) 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Leveleki  József,  Puskás  László,  Suhaj  István,  Szilágyi  Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea TKO 
vezetője

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből  12 fő jelen van, így a  képviselő-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.  

A tegnapi  pénzintézetekkel folytatott  tárgyalás az,  amely ebbe az irányba késztetett,  hogy 
rendkívüli  ülést  tartsunk. Egyrészt mindenféleképpen kell,  hogy tájékoztatást  adjunk arról, 
hogy hol tart a  tárgyalásunk, illetve arról is- hogy kicsit „zötyögősebb” ez mint, ahogyan 
gondoltuk. 

A  képviselő-testületi  ülés  meghívóját  37-71/2010.-es  számon  kapták  meg.  Az  írásos 
meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom elfogadásra. Van-e más javaslat? 

Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg:

N A P I R E N D 

1./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges kifizetések finanszírozásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges kifizetések finanszírozásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az  előterjesztéshez  annyi  a  szóbeli  kiegészítésem,  hogy  tegnap  folytattunk  egy  újabb 
megbeszélést  a  Takarékszövetkezet  vezetésével,  illetve  a  Magyar  Takarékbank  Regionális 
Fiókvezetőjével,  illetve  az  önkormányzati  osztályvezetővel.  Ennek  a  megbeszélésnek  a 
lényege,  hogy  milyen  formában  és  milyen  biztosítékok  mellett  lehet  talpon  tartani  az 
önkormányzatot,  illetve  az  önkormányzat  költségvetését.  A  személyes  megítélésem  a 
megbeszélés  kapcsán,  hogy mind  két  pénzintézet  rendkívül  óvatos  most  már  a  hitelezési 
igényeinkkel  kapcsolatban.  Mindenféle  pluszbiztosítékokat  kérnek.  Elsősorban  a  saját 
érdekükben.  Azt  is  látni  kell,  -  ez  a  megbeszélésen  egyértelmű  volt-  hogy  a  Szabolcs 
Takarékszövetkezet igazából a saját üzleti,  maga által szabott  határokat nem tudja átlépni. 
Tehát  újabb hitelfelvételi  lehetőség  a  Szövetkezet  esetében itt  nem lehetséges.  Egyedül  a 
Takarékbank  az,  amelynek  a  limitkorlátjai  megengedhetik,  ha  meg  tudunk  felelni  a 
feltételeknek, hogy akkor egy újabb hitelt vegyünk fel. Az előző döntésünk arról szólt,  hogy 
200 millió forintos hitelt veszünk fel és ebből rendezzük az aktuális szállítói tartozások felét, 
illetve  az  ez  évi  fejlesztésekre  eső  kifizetéseket  is  megcsináljuk.  A Takarékbank  részéről 
felvetődött  az is,  -  és  csak ezt  a  konstrukciót  tudják támogatni,  ami  itt  le  van  írva.  Ő is 
szeretné csökkenteni a kockázatát, azt mondta, hogy emeljük ki a 200 millióból a fejlesztési 
csomagrészt és azt egy külön MFB-s konstrukcióban rendezzük, ami egy hosszú lejáratú hitel, 
kedvezőbb  kamatkondíciókkal.  Garanciát  kér  mögé  és  nem  kér  mögé  ingatlanfedezetet. 
Közben  az  is  világossá  vált,  hogy  ez  nem  egy-két  napos  történet,  hiszen  az  MFB-s 
konstrukciót  kötelező  közbeszereztetni.  Maga  a  Fejlesztési  Bank  nem  finanszíroz  ilyen 
dolgokat, közreműködő pénzintézeteket kell bevonni és a közreműködő pénzintézeteket pedig 
az önkormányzatoknak közbeszereztetni kell. Nyilván olyan kondíciókkal kell számolnunk, 
ami lehetővé teszi a meghívásos eljárást. Most egyrészt hoznunk kell egy döntést a korábbi 
határozat visszavonásáról- tehát a 200 millió forintos döntést vissza kell hoznunk. Hoznunk 
kell egy olyan döntést, ami arra vonatkozik, hogy 140 millió forint likvidhitelt veszünk fel és 
ezt 2011. december 30-ig vissza is fizetjük a pénzintézetnek. E mögé kéri a bank a Nyírség-
víz Zrt-ben meglévő 356 millió forint névértékű részvénycsomagunkat zálogként. A másik 
döntésnek  arról  kell  szólni,  hogy  CHF  alapú  kötvénykibocsátásunkat  egy  euró  alapú 
kötvénnyel kiváltanánk. Nyilván a bank csak akkor hajlandó belemenni, ha e mögé is teszünk 
valami fedezetet- e mögé kerülnek a konyha. A negyedik döntésünk arról szólna, hogy az 
MFB-s konstrukcióban a Sikeres Magyarországért Infrastruktúra Hitelprogramban vennénk 
fel azt a 117 milliót. Tegnap a könyvvizsgáló Úr is ott volt a megbeszélésen – egyedül ezt 
látjuk  jelen  pillanatban  járható  útnak.  Csak  ezeket  a  döntéseket  szeretném meghozatni  a 
testülettel, ha ezt nem fogadja el a Takarékbank, akkor nem tudunk mit csinálni, hiszen, ha a 
140-től kevesebb hitelt folyósít, azt nem fogom aláírni, hiszen az nem elegendő ahhoz, hogy 
rendezni  tudjuk  az  esedékes  tartozásainkat.  Annak  pedig  semmi  értelme  nincs,  hogy két 
hónappal  toljuk  el  a  probléma végleges  megoldási  lehetőségeit.  Nyilván  elvárja  tőlünk  a 
pénzintézet,  hogy  a  2011-es  koncepciónak,  illetve  a  költségvetési  rendeletnek  milyen 
megszorításokat, meg egyéb dolgokat kell tartalmazni ahhoz, hogy ez a szállítói állomány ne 
termelődjön  újra.  Hiszen  a  legnagyobb  félelme-  jogos  félelme  a  bankoknak  az,  egyrészt 
súlyosbodik az adósságterhe az önkormányzatnak, másrészt ha semmi nem változik, akkor 
jövőre  ugyanúgy  visszapörög.  Azt  is  elmondtam,  hogy  most  már  világosan  látszik  a 
számomra, - hiszen megkaptam az első hitelezői leveleket- hogy ha nem tudjuk december 
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hónapban elrendezni  a  dolgainak,  akkor  nem mi-  hanem a hitelezők fogják beborítani  az 
önkormányzatot. Ezért kell,  hogy soron kívül hozzuk meg a döntéseket és a bank is azért 
kérte, hogy ha lehet, minél hamarabb döntsünk. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Margittai Sándor
Valóban  nagyon  nehéz  tárgyaláson  vagyunk  túl,  és  még  nincs  vége.  Az  önkormányzat 
pénzügyi helyzete úgy gondolom, hogy a jövő évi költségvetés rendbe tételén fog múlni. Ezek 
a  mostani  döntések  is  fájdalmasak,  de  igazán akkor  lesz  ez  működőképes,  ha  a  jövő évi 
költségvetés  nullszaldósra ki  fog  jönni.  Sajnos  el  kell  ismerni,  hogy az  utóbbi  időben az 
önkormányzat  nagy  hiánnyal  tervezte  a  költségvetését  és  mindig  az  utolsó  pillanatban 
valamilyen kölcsönnel  átlendítettük a  hiányon,  ami most  már nem ismétlődhet  meg,  mert 
látjuk, hogy nincs több tartalék. A hitelképesség határát súrolja, az önkormányzatnak meg kell 
valósítani még a szennyvízberuházásnak a hiányzó részét, ami az érintett lakosságnál nagyon 
rosszul jönne ki, ha le kellene állítani. Ehhez át kell strukturálni a kötvényeket és azt is meg 
kell  érteni,  hogy  a  pénzintézetek  ebben  a  mostani  helyzetben,  amikor  a  jogszabályok  is 
gyorsan  változnak,  mindenképpen  be  akarják  biztosítani  magukat.  Az  ingatlanokkal 
kapcsolatban-„Isten őrizz!”, hogy mi a konyhát működtessük, hiszen nem értünk hozzá. De, 
ha mégis olyan helyzet következik be, hogy picit jobb pozícióba kerüljünk, mint a szállítók. 
Korábban  ezeket  az  ingatlanokat  nem  kértük,  de  a  gazdasági  pénzügyi  helyzet,  az 
árfolyamkockázat sem volt  olyan mértékű, mint ami jelenleg van. Azt kérem Önöktől,  ha 
meghozzák ezeket a döntéseket,  akkor már az legyen a következő lépés, hogy a jövő évi 
költségvetésben milyen tartalékot állít fel. Mi azt szeretnénk, ha a város működőképessége, a 
kötelező  és  olyan  vállalt  feladatok,  ami  egy  ilyen  nagyságrendű  városnál  illik,  hogy 
működtessen-  azok  működőképesek  maradjanak.  Semmiképpen  nem szeretnénk,  hogy  ne 
legyen jó híre a városnak. Azt kell mondani, hogy Újfehértón a képviselő-testület kezében 
tartja a pénzügyek irányítását és nem szeretné, ha egy bíróság által kijelölt adósságrendező 
jönne ide és egy fűnyíró elv alapján átrendezné a dolgokat, amihez ráadásul Önöknek fel kell 
állni,  vagy meg kell szavazni a döntéseket. Én azt kérem, hogy alaposan fontolják meg a 
döntéseket, de ez csak akkor ér valamit, ha a jövő évi költségvetés nulszaldóra ki fog jönni. 

Szilágyi Péter
Lesz  olyan  bevétele  az  önkormányzatnak,  amiből  ki  tudjuk  fizetni  ezeket?  Vagy  miből 
várható. 

Nagy Sándor
A 140 milliót eleve úgy tervezzük, hogy 2011-ben visszafizetjük. Nyilván nem kerülhető meg, 
hogy legalább egy 400 milliós nagyságrendű vagyonértékesítést- és most a vagyonba én a 
részvénycsomagot is beleértem- ha úgy tetszik, ne következzen be 1-1,5 éven belül. Hiszen 
ebből tudsz visszavenni, visszafizetni tőkeágon a hitelekből. Ha még az árfolyamveszteséget 
is  aktualizálom,  akkor  ez  azt  jelenti,  hogy ez  fel  fog  menni  1,7-1,8  milliárd  forintra,  ha 
átszámoljuk a hiteleket- az önkormányzat hitelállománya. Ennek a kamatterhei is jelentősek 
lesznek 2011-ben, de 2012-től, amikor belépnek majd a tőketörlesztési részek is, akkor azt 
már nem tudjuk kezelni  – csak abban az esetben,  ha vissza fog menni kb.  1-1,2 milliárd 
nagyságrendű  hitelállományra.  Akkor  van  realitása  annak,  hogy  az  adott  évi 
tőketörlesztéseket, meg az esedékes kamatokat tudjuk rendezni,- de csak ebben az esetben 
van.  Még egyszer  mondom, hogy az  önkormányzati  feladat  ellátási  rendszeren is  további 
lényeges változásokat kell  meghozni,  hiszen minden olyan feladat,  ahová plusz pénzt kell 
tenned,  azokat  a  feladatokat  amennyire  lehet  minimalizálni  kell,  hiszen  csak  ott  lehet 
elsődlegesen megtakarítani. Tehát vagyont értékesíteni és megtakarítani az intézményeknél. 
Olyan áron is, hogy a nem kötelező feladatok jelentős részét is föl kell adni. Hiszen ha nem 
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önként adjuk fel, akkor feladatja velünk majd az, aki jön „rendet tenni”, hiszen az első az, 
hogy az összes nem kötelező feladatellátást azonnal meg fogja szüntetni. Az államháztartási 
törvény  egyértelműen  rendelkezik  ebből  a  szempontból,  hiszen  azt  mondja,  hogy  az 
önkormányzat nem kötelező feladatot csak addig a szintig vállalhat, amelyre fedezetet tud 
biztosítani az éves költségvetésében is. Azonnali hatállyal meg kell szüntetni minden olyan 
feladatot, amelyre nem tud a költségvetésben pénzügyi fedezetet biztosítani. Nehéz a helyzet, 
én  ezt  elismerem,  de  még  mindig  könnyebb  a  helyzetünk,  ha  mi  magunk  próbálunk 
végigmenni a kitűzött úton, mintha más fogja. 

Margittai Sándor
Én úgy gondolom, hogy ennél mélyebbre már a gazdaság nem mehet. Tehát a városban a 
vállalkozók majd több adót tudnak fizetni, a magánszemélyek több SZJA-t fizetnek- amit az 
állam még ki is egészít- én nem hiszem, hogy 10- 15 éven belül ugyanezen a mélyponton 
leszünk, mint ahol most vagyunk. A gazdasági fellendülés az önkormányzat számára is hoz 
majd olyan bevételeket  a következő évekre,  ami remélhetőleg ez a finanszírozást  segíteni 
fogja. Most nagyon lecsupaszított sajátbevétellel lehet számolni még, de ez kell, hogy majd 
két-három –öt év múlva ez változni fog, kell, hogy változzon. 

Levelki József
Eddig  sem  nagyon  változott-  az  iparűzési  adóra  gondolok,  az  ebből  származó  bevétel 
nagyságrendileg  egy  szinten  áll.  Egyébként  nem  vagyok  benne  biztos,  hogy  ennek  a 
többszörösét nem lehetne Újfehértón akár a mai nap is érvényesíteni. Nem tudom, hogy hogy 
nem, nem az én dolgom, de megérne egy misét. A másik, ami ennél fontosabb kérdés, hogy ez 
egy közgazdaságilag alátámasztott összeg ez az 1- 1,2 milliárd forintos kötelezettségvállalás, 
ami hosszútávon finanszírozható? Ennek vannak számításai?

Nagy Sándor
Én azért mondom, hogy igen, mert az akkor azt jelenti, hogy 2012-ben kötvény ágon belép 
egy 35 milliós nagyságrendű teher. Tehát egy olyan 100 millió körül meg fog állni akkor lehet 
kezelni.  A kockázat  benne van,  mint  mindenben,  hiszen  csak  azokkal  a  számokkal  tudok 
kalkulálni, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll. Ezt megerősítette mind a két pénzintézet 
vezetése, valamint a könyvvizsgálat is. 

Leveleki József 
És azzal  nincs  problémánk,  hogy említetted ezt  a  400 millió  nagyságú vagyonértékesítési 
kényszert, hogy ehhez egy kb. 1 milliárdos vagyont kellene piacra dobni a mai körülmények 
között? 

Nagy Sándor
A  pénzintézetekkel  is  első  körben  emiatt  volt  a  vitám,  hogy  ha  egy  ekkora  értékű 
vagyoncsomagot az ingatlanra rászabadítunk, akkor a valós érték 20-30 %-ában tudjuk eladni, 
hiszen azt fogják kérdezni, „hogy a feléből mennyit engedünk?” Abban egyet érettünk most 
már a pénzintézetekkel, hogy a vagyonértékesítésnél ez nagyon ésszerűen, ütemezetten kell- 
hiszen nem lehet, hogy azt érzékelje a befektetői kör, hogy minden áron, most holnap el kell, 
hogy adjam azt a vagyontestet, hiszen az azonnal megöli a forgalmi értékét. Ha eldöntjük, 
hogy 2011-ben azt a vagyont eladjuk, de az nem azt jelenti, hogy rögtön, azonnal, egy-két 
hónapon belül el kell, hogy adjuk. Ezért mondom, hogy 2011-2012 hiszen nem lehet tudni, 
hogy milyen ármozgások fognak elindulni a piacon, hogy ha egy-egy elemet rászabadítunk. A 
jelentősebb részét úgy gondolom, hogy a kötvényből kell, hogy elérjük. Az egy másik kérdés, 
hogy a kötvényt  milyen áron akarjuk eladni,  vagy tudjuk eladni.  Ezzel  kapcsolatban már 
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szerdán  fogok  tárgyalni,  Nyíregyházán  Kovács  polgármester  Úrral,  mint  legnagyobb 
tulajdonossal, hogy Rt- esetében milyen alapszabály módosításokat kellene végrehajtani, hogy 
mondjuk kinyitható legyen az értékesítési folyamat. Ezek már a következő lépések, amiket 
meg  kell  hozni.  Egyszeri  döntésekkel  nem fogjuk  megoldani  ezeket  a  dolgokat.  Ezek  a 
döntések kellenek ahhoz, hogy további döntéseket tudjunk meghozni,  meg legyen értelme 
továbbtárgyalni. 

Margittai Sándor
Azért van független könyvvizsgálója az önkormányzatnak, mert nyilatkoznia kell arról, hogy 
a hosszúlejáratú hitel vállalása belefér-e az önkormányzat hosszú távú likviditásába. Mert a 
hosszú lejáratú hitelek törlesztése a sajátbevételek terhére történhet meg. Tehát, ha olyan éves 
költségvetést  hoz  a  működéssel  kapcsolatban  a  következő  évben  az  önkormányzat,  hogy 
ezeket  a  sajátbevételeket  nem  fogja  beruházásra,  vagy  más  működési  célú  beruházásra 
fordítani, akkor ezek a mostani áron, pici inflációval prognosztizált sajátbevételek fedezetet 
nyújtanak rá. Akkor nem nyújt fedezetet, ha ezt a sajátbevételt másra költjük. Erre kell nagyon 
odafigyelni,  amíg  a  hitelállomány  fennáll,  addig  erre  legyen  költve.  Most  ez  ezzel  az 
átütemezéssel belefér, mert egyébként a könyvvizsgáló erre nem nyilatkozott volna. 

Nagy Sándor
Ha egyéb  kérdés  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Négy határozatot  kell  hoznunk. 
Először a 182/2010.(XI. 25.) számú határozat visszavonásáról szavazunk, amely a 200 millió 
forintos likvidhitel felvételéről szólt, ki az, aki elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

190/2010. (XI. 30.) számú

határozata

Működési célú hitel felvételéről szóló 182/2010. (XI. 25.) számú határozat 
visszavonásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a működési célú hitel felvételéről szóló 182/2010. (XI. 25.) számú határozatát visszavonja.

  Határidő: azonnal
        Felelős: polgármester

Nagy Sándor
A következő döntés arról szól, hogy ehelyett egy 140 millió forint összegű működési célú 
hitelt  vennénk  fel  a  felvételét  Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt-től.  Ki  az,  aki  a 
határozati javaslatot elfogadja? 
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A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

191/2010. (XI. 30.) számú

határozata

működési célú hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-től, likviditási gondok megoldására 140 
millió  forint  összegű  működési  célú  hitel  felvételét  kezdeményezi  az  alábbi 
feltételekkel:

• Hitel futamidő: 1 év
• Tőke egyösszegű megfizetésének határideje: 2011. december 31.
• Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tőke és kamatai megfizetéséhez a fedezetet az 
Önkormányzat  a  2011.  évi  költségvetésében  biztosítja,  és  a  folyósításához 
biztosítékul  ajánlja  az  Önkormányzat  NYÍRSÉGVÍZ  ZRT-be  apportált 
vagyontárgyak  után  a  tulajdonosi  jogokat  igazoló  részvénycsomagját.  A 
visszafizetés forrása az önkormányzat által tervezett ingatlanértékesítés. 

3. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,  és  a 
szerződés megkötésére

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
A harmadik döntésünk arról szólna, hogy az idei fejlesztések kifizetésére, illetve a jövő évi 
három fejlesztés saját-erőrész biztosítására vennénk fel egy  117 millió forint hosszúlejáratú 
fejlesztési célú hitelt, amelynek lényege, hogy ez egy hitelkeret, hiszen a közreműködő bank a 
MFB a közreműködő pénzintézeten keresztül csak a tényleges teljesítés- a benyújtott számlák 
alapján fogja folyósítani,-  ezt  másra nem is  lehet  felvenni-  ha  nem lesz  ennyi  a  számlák 
összege,  akkor  annyival  kevesebbet  fogunk  felvenni,  de  nem  kalkulálhatunk  azzal.  Ez 
maximum 10 éves futamidejű hitel, nyilván nem ez lenne az a hitel, amit ha hitelt törlesztünk 
visszafizetjük, hiszen a konstrukciók közül én úgy ítélem meg, hogy jelen pillanatban ez a 
legkedvezőbb kamatozású. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

192/2010. (XI. 30.) számú

határozata

fejlesztési célú hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A  Magyar  Fejlesztési  Bank  konstrukciójában  a  „Sikeres  Magyarországért” 
Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram keretében fejlesztési  kiadások 
finanszírozására  117  millió  forint  összegű  fejlesztési  célú  hitel  felvételét 
kezdeményezi  hitelgarancia  fedezet  mellett  80% készfizető  kezességvállalással,  az 
alábbi feltételekkel:

• Hitel futamidő: 10 év
• Tőke fizetésének gyakorisága: negyedéves
• Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

2. Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  tőke  és  kamatai  megfizetéséhez  a  fedezetet  az 
Önkormányzat a mindenkori évi költségvetésében biztosítja, a visszafizetés forrása az 
önkormányzat által tervezett ingatlanértékesítés. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szerződés 
megkötésére.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
A következő döntés az lenne, hogy a CHF alapú kötvényünk visszaváltását kezdeményezzük, 
-ez  azt  jeleni,  hogy  ez  euró  alapú  újabb  kötvénykibocsátás-  ami  effektív  nem  jelent 
hitelállomány növekedést, hiszen automatikusan törlesztésre fog fordítódni. Ebben az esetben 
ennek a fedezete a konyha lenne. Így még mindig maradnak szabad ingatlanaink. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

193/2010. (XI. 30.) számú
határozata

Az Önkormányzat által történő kötvénykibocsátáshoz ingatlanfedezet 
biztosításáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  ZRT felé  fennálló  1.950.000  CHF  alapú 
kötvény visszaváltását kezdeményezte. 

2. A visszaváltás teljesítése érdekében, EURO alapú kötvény kibocsátását határozta 
el,  25  éves  futamidővel,  melyhez,  biztosítékul  ajánlja  az  Újfehértó  belterület 
Eötvös  út  25  szám  alatt  található  3219/2/A/5  hrsz-ú,  Központi  Konyha 
megnevezésű tehermentes ingatlanát. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem  hangzott  el,  Nagy  Sándor  a  rendkívüli 
nyilvános ülést  8 óra50 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester        j e g y z ő
 

8


