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Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. január 13-án (hétfőn) 17.00. órakor 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,  
 Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 
  

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi 
pontokra.  
 
 

Napirendi pontok 
 

1.) Önkormányzati adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2014. (I.13.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
január 13-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontját az 
alábbiak szerint fogadja el: 
1.) Önkormányzati adósságállomány Magyar Állam által történő 
átvállalása 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása  
 

1.) Önkormányzati adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az idei évben is lehetőség nyílt arra, hogy az 
önkormányzatok 2013-as évben keletkező adósságát, az állam átvállalja, amennyiben 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Ennek értelmében a Beledi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok közül ezen lehetőséggel Rábakecöl és 
Edve önkormányzatai tudnak élni. Rábakecöl önkormányzat tekintetében a pénzügyi 
ügyintézővel történt egyeztetés alapján 2.393.003. Ft összegű adósságátvállalásra lesz 



lehetőség. A pályázatot az Állami Adósságkezelő Központ Zrt. írta ki és a Magyar 
Államkincstárhoz kell benyújtani. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a 
pályázat benyújtását az adósságkonszolidációra a fennálló önkormányzati adósságállomány 
tekintetében fogadja el.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
2/2014. (I.13) Határozat 

 
1. Rábakecöl Község 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. 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: 
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. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Magyar 
Államkincstárt értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 

 
 



Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a rendkívüli testületi ülést 
17.20. órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester           jegyző 

        

 

 

Takács Katalin 

        jegyzőkönyvvezető 

 


