
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. január 13-án, a Polgármester Hivatal 

Polgármesteri irodájában (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli  n y í l t   üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András, 

Rácz Attila képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző 

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője  

 Dr. Szöllősi Bernadett jogász   

    

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradtak:  Vámos László, Mészáros Sándor,  

   Koppné Dr. Hajdu Anikó, Szalai László képviselők 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése határozatképes, mivel 

a 11 képviselőből 7 képviselő jelen van.  

 

A mai rendkívüli ülést a sürgősségre tekintettel telefonon hívták össze, mivel múlt hét 

pénteken 13.30 órakor kapták e-mail-ben az értesítést, hogy január 15-ig kell továbbítania az 

önkormányzatnak a döntését a Magyar Államkincstárhoz, ha részt kíván venni az 

adósságkonszolidáció II. ütemében.  

 

Fentiekre tekintettel javasolja a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadni:  

 

1.) Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos határozatok meghozatala 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

   

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (I. 13.) határozata:  

A képviselő-testület a 2014. január 13-i rendkívüli ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos határozatok 

meghozatala 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
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1. napirendi pont: Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos 

határozatok meghozatala 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Azon képviselőknek, akik nem vettek részt az előzőekben 

megtartott pénzügyi bizottsági ülésen, ismerteti az előterjesztésben foglaltak lényegét.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

   

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (I. 13.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67 - 68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben előírt feltételekkel az Önkormányzat 

adósságállományának, a Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 

venni. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi 

költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint 2013. december 31-én fennálló 

adósságállományát, illetve annak 2014. február 28-áig számított tőkeösszegét a 

Magyar Állam átvállalja. 

3. Önkormányzat képviseletében aláírók (polgármester, jegyző) hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a 2014. költségvetési törvény 67-68. § -ai szerinti adósságátvállalás során a 

Magyar Államkincstár és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: 

ÁKK Zrt.) a banktitkot képező, az átvállaláshoz szükséges adatokat, információkat 

megismerje és kezelje. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, amely 2013. december 5-

én kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy 

teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy 

egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 

átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára 

átutalja. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. december 20-

án és december 31-én likvidhitel állománya nem volt. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben az 

önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó 

támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté 
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válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 

került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 

kincstár által megjelölt fizetési számlára.  

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván 

kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról. 

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert és Tárnok Lászlóné jegyzőt 

hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat 

és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező 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.  

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Békés Város 

Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 

1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 

adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa 

a testületet. 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további napirendi pont nincs, bejelenti, hogy január 17-én 

pénteken ismét rendkívüli testületi ülést kell tartani halaszthatatlan, határidős ügyekben, 

melyre majd írásos meghívót és anyagot postáznak legkésőbb szerdán. Megköszöni a 

megjelenést, a képviselők munkáját, a testület rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánítja.   

 

 

K. m. f.    

 

 

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


