JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. december 12.-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak:
Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal
Istvánné, Balázs János, Dr. Dénes Tamás, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző,
Polgármester megállapította, hogy a testület határozat képes, majd felkérte a testület tagjait,
hogy fogadják el a napirendi pontot.
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Napirendi pont
Tárgy:
1.)

Előadó
Az állam által biztosított egyszeri vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igénybevétele

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Az állam által biztosított egyszeri vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igénybevétele

Tóth Gábor: Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a 2011. évi CLXXXVIII. törvény, amely a
2012. évi Költségvetésről szól 76 § c.) pontjában rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok
bankok felé történő tartozását konszolidáció keretében a 2012. december 12.-i állapotnak
megfelelően a törzstőke és a kamatai keretében kiegyenlíti.
Ez Bag Nagyközség esetében ez a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél fennálló rulírozó és
folyószámlahitelünk mintegy 105 millió forintját érinti, valamint a Raiffeisen Banknál
kibocsátott kötvényünk (2 024 007,36 CHF tőke tartozás plusz a 7 636,5 CHF) december 12.-i
állapotnak megfelelő svajci frank árfolyamon jelentkező szintén tőke és kamattartozását
értjük. A konszolidációt az állam 2012. december 28.-i dátummal hajtja végre a bankok
irányába.
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Az állam részéről ez egy egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatás, melyet
igénybeveszünk.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a központilag meghatározott formában fogadja el az
előterjesztésben levő határozati javaslatomat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

80/2012. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület/társulási tanács 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/társulási tanácsa a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1.) pontban megjelölt adósságelemek tőke
és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormnáyzat/társulás helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönynyújtóknak.
4.) A Képviselő-testület/társulási tanács felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács
elnökét, hogy az önkormányzat/társulás 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/társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés
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összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012.
december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja.
6.) A Képviselő-testület/társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Mivel nem volt több kérdés, hozzászólás a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

