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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 1/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. január 14-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó 
Attila képviselők, Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tóth Erika pénzügyi osztályvezető 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs és Dr. Lugosi Mária képviselők jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitom.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az önkormányzat még fennálló 
adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 
 

1/2014. (I.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az önkormányzat még fennálló 
adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 
Javaslat képviselő-testületi döntés meghozatalára az önkormányzat még fennálló 
adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés kiosztásra került. Kérdezem Jegyző asszonyt, 
hogy szeretné-e kiegészíteni? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a határozati javaslat a megadott forma alapján készült. Az 
anyag Képviselő-testület elé terjesztésére nagyon rövid volt a határidő, amit jeleztünk is. 
Január 9-én délután kaptuk meg az adott formát a Magyar Államkincstártól azzal a kéréssel, 
hogy január 15-én délig kell feltölteni az adatokat a rendszerbe. 
 
Alattyányi István képviselő: ez az adósságátvállalás, ha jól értelmezem, nem vonatkozik az 
önkormányzatok cégeire. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: ez önkormányzatokra és társulásokra vonatkozik, 
önkormányzati tulajdonú cégekre nem. Volt arról szó, hogy a 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő cégek adósságátvállalásáról is döntenek majd, de erről még nincs 
információnk. 
 
Oláh László képviselő: aláírás után mennyi idő alatt zárul le a folyamat? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a határidő február vége, azt, hogy mikor veszik el a 
kötvényeinket, azt nem lehet pontosan tudni, hiszen az egy hosszabb folyamat.  
 
Alattyányi István képviselő: az adósságátvállalás első szakasza is kb. fél évet vett igénybe. 
Azért kellett a 2013. évi költségvetésbe benne hagyni az adósságterhet, mert azt mondták, 
hogy előreláthatólag június, július lesz, mire átfut a dolog, ténylegesen pedig szeptember 
végére realizálódott. Szerintem most is ilyen időintervallumra kell számolni. 
 
Oláh László képviselő: mennyire van arra garancia, hogy ténylegesen átvállalják az 
önkormányzat fennmaradt adósságállományát? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a költségvetési törvényben szerepel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a képviselők száma 8 fő, Czibolya Zoltán, Tábori Ferenc és Pável 
Béla megérkezett. 
 
Szeretném megkérdezni a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy januárban kell-e még fizetnünk a 
törlesztőrészletet? 
 
Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetője: leghamarabb március 31-én kell fizetnünk, de azt még 
nem tudjuk, hogy kell-e. Elméletileg nem kell, de gyakorlatilag az első két negyedévi részletet 
be kellene tervezni a 2014. évi költségvetésünkbe egy biztonsági tartalékként. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
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2/2014. (I.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. 
december 5-én kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak 
fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy 
a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó 
adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által 
megjelölt számlára átutalja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy 

az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 
tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


