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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

600-1/2014. iktatószám 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án 

(csütörtökön) délután 14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontot. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Felhatalmazás az önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásával 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 

 

 

1. napirendi pont: Felhatalmazás az önkormányzat adósságállományának állam általi 

átvállalásával kapcsolatosan  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a felhatalmazást az 

önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásával kapcsolatosan. 
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A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felhívta az önkormányzat figyelmét, 

hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel az önkormányzat képviselő-testületi határozatban 

foglalva nyilvánítja ki, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.  

A határozatban továbbá ki kell jelenteni, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott volna, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált 

volna.  

A határozat következő kötelező tartalmi eleme, hogy a képviselő-testületnek ki kell jelentenie, 

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. 

A képviselő-testületnek továbbá ki kell nyilvánítania, 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. 

A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

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

intézkedéseket; az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; a 2014. évi 

költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.  

A képviselő-testületet a polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a 

soron következő ülésén tájékoztatja. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy az elhangzott vállalásokkal a képviselők egyetértenek-e?  

 

A képviselők egyhangúlag egyetértettek, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki felhatalmazza a Polgármestert Bucsa Község 

Önkormányzata adósságállományának állam általi átvállalásával kapcsolatos teendők 

ellátására. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

1/2014.(I.16.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás az önkormányzat 

 adósságállományának állam általi átvállalásával kapcsolatosan  

1) A képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 biztosításául 

szolgált. 

3) A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
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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 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. 

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

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek más kérdése, 

hozzászólása, 

 

Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 14,15 

órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 
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Bucsa Község Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 

E-mail: titkarsag@bucsa.hu 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án (csütörtökön) 

délután 14,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Felhatalmazás az önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásával 

kapcsolatosan  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

  

 

Kérem az ülésen való szíves megjelenését. 

 

Bucsa, 2014. január 15. 

 

               Kláricz János sk. 

                      polgármester 
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Előterjesztés 

1. napirendi pont 

 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2014. január 16-án (csütörtökön) 14,00 órakor tartandó  

  rendkívüli nyilvános testületi ülésére 

 

Felhatalmazás az önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásával 

kapcsolatosan 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felhívta az önkormányzat figyelmét, 

hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel az önkormányzat képviselő-testületi határozatban 

foglalva nyilvánítja ki, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.  

Az igénylést az ebr42 elektronikus rendszerben kell rögzíteni. Ehhez a rögzítéshez szükséges 

meghozni egy olyan képviselő-testületi döntést, amely tartalmazza azokat a kötelező 

elemeket, amelyeket a testület kinyilvánít, és a polgármestert felhatalmazz a teendők 

ellátására.  

 

A határozatban ki kell jelenteni, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott volna, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált 

volna.  

A képviselő-testületnek ki kell jelentenie, 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. 

A képviselő-testületnek továbbá ki kell nyilvánítania, 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. 

A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

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

intézkedéseket; az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; a 2014. évi 

költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.  

A képviselő-testületet a polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a 

soron következő ülésén tájékoztatja. 

Kérem a képviselőket, hogy a hozzanak döntést a kötelező tartalmi elemekre vonatkozóan.  

 

Bucsa, 2014. január 15. 

 

        Kláricz János  

         polgármester 
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Határozati javaslat:  

 

 

 

………../2014.(I.16.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás az önkormányzat  adósságállományának állam általi átvállalásával 

kapcsolatosan  

1) A képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 biztosításául 

szolgált. 

3) A képviselő-testület 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 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. 

5) A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

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

intézkedéseket; 

e) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

f) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 


