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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-202/16/2003

JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2003. augusztus 5-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Készült: 8 példányban
Jegyzőkönyvvezető: Horváthné Magács Melinda

2/4
Jelen vannak: Alexa György, Andó Miklós, Andráska István, Barna Andor,
Dr. Benkő Péter, Derczbach Istvánné, Dr. Dombóvári Csaba, Dr. Fachet
Gergő, Dr. Farkas Tibor, Dr. Fenke Ferenc, Fodor Róbert, Fohsz Tivadar, Dr.
Hoffmann Attila, Hrutka Zsolt, Kiss Lajos, Koszorúsné Tóth Katalin, Kovács
István, Lázár Attila, Ifj. Lepés Imre, Miló Béla, Papp Péterné, Podani Sándor,
Vígh-Kiss József (23 fő)
Távolmaradását jelezte: Bakos Péter, Marschalkó Tamásné, Szilágyi Antal,
Veressné Bakó Ilona.
Jelen vannak továbbá: Dr. Nagy István jegyző, Mikola Margit sajtóreferens,
Páncsics Judit; a Gazdasági Iroda vezetője.
valamint: Mohainé Jakab Anikó; a szavazatszámláló gép kezelője, Horváthné
Magács Melinda jegyzőkönyvvezető, Székelyiné Vajda Edit, a Képviselőtestületi Iroda vezetője.
Az ülés levezető elnöke: Dr. Hoffmann Attila polgármester
Dr. Hoffmann Attila, levezető elnök: üdvözlöm a jelenlévőket.
Megállapítom, hogy a 30 képviselő közül 19 jelen van, távolmaradását jelezte
5 fő. Az ülés határozatképes, így azt megnyitom 18 órakor.
Szavazásra bocsátom a napirendi pont rendkívüli tárgyalásának indoklását,
melynek elfogadásához minősített többség szükséges.
514/2003. (VIII. 05.) Kt. határozat
A Képviselő-testület elfogadja az alábbi előterjesztés rendkívüli
tárgyalásának indoklását:
281/2003/08. 01. Rendkívüli előterjesztés
Javaslat az OTP Bank Rt. Budapesti Önkormányzati Fiókjával
kötött folyószámla hitelkeret szerződés módosítására
Előadó: Dr. Hoffmann Attila polgármester
(18 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend pontja:
281/2003/08. 01. Rendkívüli előterjesztés
Javaslat az OTP Bank Rt. Budapesti Önkormányzati Fiókjával kötött
folyószámla hitelkeret szerződés módosítására
Előadó: Dr. Hoffmann Attila polgármester
Dr. Hoffmann Attila: amikor a költségvetést készítettük, mint ahogy az az
előterjesztésben is megfogalmazásra került, nagyon sok mindent nem
láttunk előre. Nem láttuk előre ezt a helyzetet, ezt a pénzügyi konstrukciót,
amin a Főváros és a kerületek osztoztak.
Röviden csak annyit tudnék hozzátenni, hogy nincs pénzügyi válsághelyzet.
A kerület pénzügyi gazdálkodásának a biztonsága, a kerületi Önkormányzat
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szavahihetősége és a jó híre érdekében kell ezt a lépést megtennünk. Úgy
érzem, hogy ebben az elmúlt egy évben olyan gazdálkodást folytatott az
Önkormányzat – itt külön megköszönöm Páncsics Juditnak, aki féltő
gonddal őrködött a felett, hogy ez valóban ilyen legyen –, ami
kiegyensúlyozott, takarékos és igen mérsékelt. Azokat a célokat, amiket
magunk elé kitűztünk fenntartásokban, üzemeltetésben – pl. iskolák,
óvodák, egészségügyi és oktatási intézmények – ezek működtek és azokat a
legfontosabb fejlesztési céljainkat, főleg az infrastruktúra fejlesztést, amit
magunk elé tűztünk – pl. csatornaépítést – , ezeket folytatni tudtuk és most
a befejezés miatt is vált ez a helyzet pénzügyileg nehézzé.
Azt is látják és talán, aki figyelemmel kíséri gazdálkodásunkat, hogy nagyon
sok olyan lépést nem tettünk meg, amelyre ez az önkormányzati testület
felhatalmazott. Például elhatároztuk, hogy az összes üdülőnket eladjuk. Ezt
a döntést felülbíráltam és nem adtuk el. Nem adtunk el sok olyan ingatlant
sem, amelyek terveinkben bevételi oldalként szerepeltek. Próbáltuk az utolsó
percig kihúzni, hogy egy még takarékosabb gazdálkodással esetleg az
ingatlanvagyonnak egy nagyobb része is megmaradhat.
Készítettem egy felmérést, egy pénzügyi előtervet és ezt annyiban tudnám
elmondani, hogy számításaimban, ha valami váratlan nem jön közbe, akkor
kb. 15-20 %-kal jobb pénzügyi eredménnyel fogjuk az évet zárni, mint a
ciklusunk első évében, amivel úgymond átvettük az előző ciklust, az
Önkormányzatot. Tehát év végére egy konszolidált, nyugodt és az előző
éveknél is jobb pénzügyi helyzet várható. Ezeket szerettem volna még
előzetesen szóbeli kiegészítésként hozzátenni.
Dr. Dombóvári Csaba: egyrészt ügyrendi jellegű észrevételem van. Mielőtt
még szavaznánk az előterjesztésről, szavazzunk a napirend elfogadásáról,
mert előbb még csak arról szavaztunk, hogy a rendkívüli előterjesztést
napirendünkre vesszük, ez nem jelenti egyben a napirend elfogadását.
Dr. Hoffmann Attila, levezető elnök: valóban ez a kétszeri ki és
bekapcsolás miatt elmaradt. Szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges.
515/2003. (VIII. 05.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az 514/2003. (VIII. 05.) Kt. határozat
figyelembevételével felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést:
281/2003/08. 01. Rendkívüli előterjesztés
Javaslat az OTP Bank Rt. Budapesti Önkormányzati Fiókjával
kötött folyószámla hitelkeret szerződés módosítására
Előadó: Dr. Hoffmann Attila polgármester
(20 igen szavazat, 2 tartózkodás)
Dr. Dombóvári Csaba: azt szeretném megkérdezni, hogy ha a helyzet tényleg
úgy áll, ahogy polgármester úr mondta, hogy nincs költségvetési
válsághelyzet, akkor mi indokolta azt, hogy ezt az előterjesztést most egy
rendkívüli testületi ülésen vagyunk kénytelenek tárgyalni?

4/4

Dr. Hoffmann Attila: benne van az előterjesztésben is, és én sem tudnám
bővebben
kifejteni,
eleget
kívánunk
tenni
annak
a
pénzügyi
kötelezettségünknek, hogy a csatornaépítés számláit kifizessük egy bizonyos
időn belül. Ha jól emlékszem szeptember 5-ig.
Már év elején is gondoltunk arra és így is terveztük, hogy ez a 700 millió Ft
nem lesz minden tekintetben elég. Most jött el az alkalom és ezért kértem
elnézést, mert az előző testületi üléseken is, amikor meghosszabbítottuk ezt
a szerződést, lehetett volna már gondolni erre.
A másik, ami talán nincs benne, hogy augusztus 15-én tudunk új szerződést
kötni és a következő testületi ülésünk csak 28-án lesz. Tehát ez az
időeltolódás is indokolta ezt a remélhetőleg rövid testületi ülést.
Lázár Attila: az előbb polgármester úr szavahihetőségről beszélt. Kedves
képviselőtársaim, hol van már a szocialisták szavahihetősége, a több pénzt
az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek? Csak azt látjuk, hogy
egyre mélyebbre süllyednek az emberek, és az önkormányzatok is az
adósságtengerben. Felháborítónak tartom, hogy újabb hitelt kell felvenni.
Nem is fogom megszavazni.
Dr. Hoffmann Attila, levezető elnök: további hozzászólás hiányában a vitát
lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített többség szükséges.
A Képviselő-testület 15 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással
nem fogadja el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 15 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással
nem fogadja el a határozati javaslatot.
Dr. Hoffmann Attila: az Önkormányzat jó híre, fizetőképessége forog
kockán. Valóban sajnálatos, hogy a Főváros, a Kormány ilyen pénzügyi
helyzetbe hozott bennünket, de hát erről az Önkormányzat tehet a
legkevésbé.
Az ülést 18 óra 14 perckor bezárom.

K. m. f.

Dr. Nagy István
jegyző

Dr. Hoffmann Attila
polgármester
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