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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 26-i rendkívüli nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26-i rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, 

Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita 

képviselők 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Mádi Csaba Mikro-

Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető.  

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a telefonon összehívott rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontját 

 

Napirend:   
  

Nyílt ülés:       Előadó: 

  

1.) Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges  polgármester 

képviselő-testületi határozathozatal 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:   
 

Nyílt ülés:       Előadó: 

  

1.) Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges  polgármester 

képviselő-testületi határozathozatal 

 

- - - 



 

1./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához 

kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges 

képviselő-testületi határozathozatal 

   

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy 7 egybefüggő igen szavazat szükséges ahhoz, 

hogy a megállapodás aláírásra kerüljön. Kérte a Képviselő-testület felelősségteljes 

döntéshozatalát az adósságátvállalásra kötendő megállapodás aláírásának felhatalmazásáról.  

 

Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

33/2013. (II.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás 

megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathozatalról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-

aiban foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

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, 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. 

 

 

 

 

 

Határidő: 2013. június 28. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Magyar Államkincstár 

 

 

-.-.- 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 
 

 

- - - 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző  

  

 

 

 


