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Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Vajda Balázs, 
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Illés József fıkönyvi könyvelı 
Hiri Noémi mőszaki ügyintézı, jegyzıkönyvvezetı 
Tóth Károly településfejlesztési ügyintézı 
 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültagja, 

 
 
Pıdör Gyula polgármester köszönti a megjelenteket, a képviselıket. Az ülést 16.30 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
9 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Vajda Balázs és Varga Gyula képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Hiri Noémi mőszaki ügyintézıt. 
Ismerteti, hogy az ülés egyetlen napirendi pontja az adósságkonszolidáció. Kérdezi, hogy a 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, módosító javaslata. Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés: 
 

1. Adósságkonszolidáció 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 
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1 Adósságkonszolidáció 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy az adósságkonszolidáció igénybevételére 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
52/2013. (II. 20.) számú határozata: 
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. 
 

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:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. június 28. 
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Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén – a 
rendkívüli nyílt ülést 16.34 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. február 26. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester            aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Vajda Balázs      Varga Gyula 
      hitelesítı          hitelesítı 


