
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

Képviselı-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

1560-2/2013.  
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 26-

án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester  
Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Oláh József Csaba  
Zérczi László    képviselık  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyzı  
 
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, Poncsák Ferenc a 

Gazdálkodási Iroda vezetıje, dr. Szebényi Tibor tanácsos. 
 
Megjegyzés: Saláta László Mihály az ülés bezárását követıen érkezett. Jarecsni 

János László, Kiss Csaba, Szabó András és Szvitankó Tamás 
képviselık nincsenek jelen. 

 
Napirend elıtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a rendkívüli ülés 6 fıvel határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban szereplı napirendi 
pont tárgyalását javasolja. Kéri a testület döntését a napirend elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
Napirend: 
 

1. Javaslat adósságkonszolidációban való részvételrıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
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Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat adósságkonszolidációban való részvételrıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Ismerteti a javaslatban foglaltakat, majd kéri a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.  
 
Aros János polgármester: Kiegészítés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 
határozat-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

47/2013. (II. 26.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

adósságkonszolidációban való részvételrıl 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy 
 
1. A Képviselı-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl 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 történı átvállalását igénybe kívánja venni. 
 
2. A Képviselı-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 Képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 
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4. A Képviselı-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 képezı, hitelviszonyt megtestesítı 
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 Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseirıl a soron következı ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. június 28. 
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 15.35 órakor bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vitányi Eszter                  Aros János  
       jegyzı                   polgármester 


