JEGYZÕKÖNYV
a

Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének
2012. december 15.-én megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2012. december 15.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Juhász Zoltán Zsolt
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Zsindely Ferencné
Szebegyinszki Pálné
Perei Annamária

jegyző,
aljegyző,
gazdasági osztályvezető,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli ülésén.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 5 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 100 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)Adósságkonszolidáció
Előadó: Brlás János polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

-2Napirendi pont tárgya:
Adósságkonszolidáció
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Ismertette a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban:
Költségvetési tv.) módosításáról 2012. december 3-án elfogadott 2012. évi
CLXXXVII. törvény önkormányzati konszolidáció szempontjából releváns
rendelkezéseit.
Elmondta, hogy Kardos Község Önkormányzata folyószámlahitellel rendelkezik,
melynek szerződéses összege: 5.000.000.- Ft.
Jelenleg 4.544.095.- Ft tőketartozás és az ehhez kapcsolódó kamat és jutalék
áll fenn a folyószámla hitelükön.
A Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltakról kell nyilatkoznia
ahhoz, hogy a hitelállományuk átvállalása megtörténjen.
Ismertette a határozati javaslatot, megkérdezte ki ért egyet vele.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
169/2012. (XII.15.) sz. KT. határozat
1. A képviselő-testület 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.
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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 nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

