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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2013. január 10-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

   

Nagy András Gábor - alpolgármester,  

Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária,  Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó Gábor 

László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:Török Anita – pénzügyi vezető 

              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

 

 

NAPIREND ELŐTT 
 

Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli  önkormányzati ülésen megjelent 

Képviselőket,  megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert  mind a  8  megválasztott 

tag  jelen van.  

A Polgármester javaslatot tesz a napirendi pontra  az írásban megküldöttek szerint, melyet a 

Képviselőtestület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 

 

1./ Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő  átvállalásának 

végrehajtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

 
Napirend tárgyalása 

 
1.    Az  5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő 

átvállalásának végrehajtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a  tárgyban 

megjelölt témával kapcsolatban a pénzügyi vezető asszonnyal egy tájékoztatón vettek részt  

8-án. A tájékoztatón még úgy tájékoztatták a jelenlévőket, hogy nem kell képviselőtestületi 

döntés ahhoz, hogy az adósságátvállalás folyamatát megindítsák, azonban az írásos 

tájékoztató egyértelműen ezt kéri. Ez tette szükségessé a rendkívüli testületi ülés 

összehívását. 
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Mivel  az írásos  előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény  nem érkezett, Somogyi Béla  

Polgármester szavazásra bocsátja az írásban megküldött határozati javaslatot, mellyel 

kapcsolatban 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta a Képviselőtestület: 

 

 

1/2013./01.10./KT.sz. határozat: 
1./ A Képviselőtestület 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 képviselőtestület 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 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. 
4./  A Képviselőtestület 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 képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésiről a soron következő  
üléseken tájékoztassa a testületet.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

Több napirendi pont nem lévén, Somogyi Béla polgármester megköszönte a rendkívüli  

ülésen történő megjelenést  és az ülést bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

       Somogyi Béla                                                               Szatmári Attila  
                                 polgármester                                                   jegyző 


