
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 14-én tartott ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve 

b.) határozata: 1/2014., 

c.) tárgya 

 

 

 

 

 

TÁRGY 

 

 

1.) Az önkormányzatok adósságkonszolidációja tárgyában döntéshozatal 

 Előadó: polgármester 

 

 

Tiszakóród, 2014.január 14. 

 

 

 

       Károlyi Kálmán 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.január 14-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. 

 

Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata 

 

Jelen vannak:  Károlyi Kálmán polgármester, 

  Majoros Mihály alpolgármester, 

  Adorján László, 

  Gyulai Zsolt, 

  Torma Károly képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes (valamennyi képviselő jelen van) és megnyitja. Elmondja, hogy a szervezeti és 

működési szabályzatban foglaltak alapján meghívó nélkül, telefonon történt a képviselőtestület 

összehívása, a napirend fontosságára tekintettel. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-

tervezetet és kéri annak elfogadását. 

 

 

Napirend-tervezet: 

 

1.) Az önkormányzatok adósságkonszolidációja tárgyában döntéshozatal 

 Előadó: polgármester 

 

 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag- 5 igen szavazattal - 

egyetértett és elfogadta. 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) napirendi pont: 

 

(A határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Magyarország 2014.évi központi 

költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 67. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az 

állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok és társulásainak 2013.december 

31-én fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.törvény 3. § (1) 

bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt 



megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott 

legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely  a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII.törvény szerinti pénzügyi 

intézmény felé áll fenn. 

2012.decemberében az állam már átvállalta az önkormányzat fennálló folyószámla- és 

munkabérhitel állományát. Azonban az önkormányzatnak az Erste Bank felé fennálló 

hitelállományának átvállalása 2012-ben nem történt. A 2014.évi központi költségvetési törvény 

említett rendelkezései ezen hitelállomány átvállalására vonatkozóan rendelkeznek. Ez az összeg 

kamattal együtt kb. 1.080.000 forint. 

 

A bank igazolást ad ki az önkormányzatoknak a törlesztési célú támogatással érintett 

adósságelemek 2013.december 31. és 2014.február 28. napja szerinti állományáról. 

 

Az önkormányzatoknak Magyar Államkincstár felé elektronikus úton kell  adatszolgáltatást 

teljesíteniük a bank által kiállított és a bank, valamint az önkormányzat által aláírt igazolás 

alapján. Az adatszolgáltatáshoz csatolni kell a határozatot, melyben a testület dönt az 

adósságkonszolidációban való részvétel elfogadásáról és egyéb nyilatkozatokat. 

Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján legkésőbb 

2014.február 28-ig megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezáltal 

gondoskodik az adósság átvállalásáról. 

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 5 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

1/2014. (I. 14.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) 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 írt feltételekkel az adósságállománya 

Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 

2.) A képviselőtestület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013.december 5-én nem rendelkezett 

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 

kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosítékául szolgál. 

 

3.) A képviselőtestület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 

ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 



megelőlegezésére szolgáló ügyletté 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. 

 

4.) A képviselőtestület 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. 

 

5.) A képviselőtestület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

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. 

 

6.) A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014.február 28. 

 

 

Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester          jegyző 

 

 

 

 
 


