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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én tartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

1/2014. (I. 15.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzata adósságállományának állam általi átvállalása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 

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

törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési 

törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalásáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, és az alábbiakról nyilatkozik: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. december 31-én 

adósságrendezési eljárás alatt áll: 

IGEN   NEM 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2014.évi 

költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a mellékelt igazoláson szereplő 

(továbbiakban: igazolás) 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és annak 

2014. február 28-áig számított tőkeállományát, illetve annak 2014. február 28-áig számított 

járulékrészét a Magyar Állam átvállalja. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 

Államkincstár és Államadósság Kezelő Központ Zrt. a banktitkot képező, az 

Önkormányzatra vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges adatokat, információkat 

megismerje és kezelje. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 5-én  

RENDELKEZETT  NEM RENDELKEZETT 

 olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez                                                  

kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál. Amennyiben az 

Önkormányzat rendelkezik ilyennel, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét vagy 

számlakövetelés összegét a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (5) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően az állam által megjelölt számlára átutalja. 

 

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

megkösse. 
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5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok 

megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

 

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési 

törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket. 

 

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás 19. oszlopába feltöltött adat – támogatás, 

vagy bevételt megelőlegező hitel esetében – a bizonyító erejű dokumentumban foglaltakkal 

teljes összhangban van, mely elektronikus úton és papír alapon is benyújt. 

 

8. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a polgármester és a 

jegyző az adósságátvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló önkormányzati 

határozat felhatalmazása alapján írhatja alá. 

 

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

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 

  NÁDI GYULA S. K. SZINAI ISTVÁN S. K. 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014. január 15. 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

 


