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J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10. napján megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Távol van Dönti Károly, Inczeffy Szabolcs 

és Török László képviselő.  

 

 

N a p i r e n d : 

 
 

1./ Tárgy: Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása 

végrehajtásához kötődő útmutató VI. pont 4. pontja alapján szükséges testületi 

döntés meghozatala 

    Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

 

 

Bukodi Károly polgármester előadja, hogy első lépésként adatokat kell feltölteni egy 

elektronikus rendszerben és ezt tovább kell küldeni. Január 22. és február 16. között 

kezdődnek meg a tényleges tárgyalások, egy négytagú szakmai stáb a konszolidáció 

nagyságának a mértékéről fog tárgyalni az önkormányzat képviselőivel. Az előzetes 

számítások alapján Ócsát 40%-ban kívánja konszolidálni a Kormány. Február 28-ig az 

államháztartásért felelős miniszter és a nemzetgazdasági miniszter fogja meghozni a döntést. 

Ezt követően márciustól júniusig következik egy újabb tárgyalássorozat, ahol már beszáll a 

bank is, hogy ennek az egésznek a technikai része, hogyan fog lezajlani. Gyakorlatilag 

júniusig konszolidálnak minden 5000 fő lakossal rendelkező települést. Ezt követően ismerteti 

a határozati javaslatot és szavazást kér rá. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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1/2013. /I. 10./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 

1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 

vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 

kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület 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.  

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az 

adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 

feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 

meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős:     polgármester 

Határidő: 2013. június 28. 
 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Szabó György 

            Polgármester        Jegyző 


