Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: 262-40 /2012/ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én
tartott NYÍLT ülésének:

a./ Jegyzőkönyve: 308-tól -310- ig
b./ Tárgysorozata: 1
c./ Határozatai: 106
d./ Rendeletei: ---Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről
Előadó: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2012. december 14.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartott
nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi

Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid körjegyző

Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 6 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarcali Gyulánét és Kiss Lászlót javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Tarcali Gyuláné és Kiss László.

1./ Napirendi pont
1./ Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester: Az adóság konszolidációban való részvétel miatt szükség van egy
testületi határozatra, amelyben nyilatkozunk arról, hogy részt kívánunk venni a
konszolidációban. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az önkormányzat nem áll
adósságrendezés alatt, továbbá szükség van a képviselő-testület felhatalmazására, miszerint a
Magyar Államkincstár megismerheti az önkormányzat banki titoknak minősülő szerződéseit.
Van-e kérdés? Amennyiben nincs, kérem, aki az adósságkonszolidációban való részvételhez a
határozattervezetet elfogadja, kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
106/2012.(XII.14.) Kt.
határozata

Az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. Törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény ) 76/C. §-ban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem
térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §.
Alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlakövetéssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául
szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam
megjelölt számlára utalja.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Ököritófülpös, 2012. december 14.
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Felelős: Szabó Béla polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Tarcali Gyuláné

Kiss László

Jegyzőkönyv-hitelesítők
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