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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
december 10-én 1100 órától megtartott rendes üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester,
Bencsik Sándorné, Fábri István, Kozmer Imre és Papp János
települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 6 fő jelen van. Maronka Lajos
jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kishonti András és Papp János
települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület – 6 igen szavazattal –
egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület –
6 igen szavazattal – egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalásával a Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag egyetért.
1.) Önkormányzati adósságrendezésről szóló előterjesztés
Dr. Prozlik László elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja mindhárom határozati
javaslatot a testületnek.
Dr. Prozlik László elmondja, mai ismereteik alapján a felvett kötvény után a tőke és
kamattörlesztést 5000 lélekszám alatti településeknél esetében a konszolidációban átvállalják.
Fábri István a pénzügyi bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy az az előterjesztés, amit
megkaptak, a jogszabályi előírásoknak megfelel-e? Ma örülni kell annak hogy van az
önkormányzatok részére egy ilyen lehetőség. Ami zavarja, az az útmutató egy-két pontja. Az
5. oldalon szerepel, hogy a polgármester nyilatkozik arról, hogy az adatszolgáltatás nem
tartalmaz olyan adósság elemeket, amelyek nem képezik a konszolidáció részét. Valóban?
Nincs egy ilyen adósságelemük sem? A 8. oldalon az található, hogy a nem érintett adósság
keletkeztető jogügyletekre nem lehet alkalmazni. Tehát nincs fennálló kölcsöntartozás mások
felé. Valóban nincs? Az önkormányzatnak valamilyen pénzügyi intézményben szemben
fennálló kölcsön vagy hitel jogvitából fennálló hitelkötelezettség. Az 55 millió forintra
gondol, amit ebből a svájci frank alapú hitelből a tőketörlesztésre megy. Megfelel-e ezeknek
az elvárásoknak, előírásoknak az előterjesztés?
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Dr. Prozlik László elmondja a múlt testületi ülésen említette, hogy van más adósságot
keletkeztető elem, a futballpályánál nyert 9,4 millió forint, ezt a konszolidációba nem lehet
beleszámítani. A jegyző által említett, a takarékbanknál fennálló 15 ezer forint, amit óvadéki
számla ellenében le kellett tenni. Ez sem szerepelhet a konszolidációban. Amíg a kötvény
fennáll, addig nem lehet ezt a számlát felmondani. Ez a kettő nem szerepel a
konszolidációban. A takarékbank által szerepeltetett 508.218 CHF, ami teljes konszolidációt
jelent, nem veszi külön.
Varga József csak abból tud kiindulni, amit a Képviselő-testületi tagoknak is megküldött
útmutató tartalmaz, és ezeket az iratmintákat tartalmazta a határozati javaslatként az
előterjesztés.
Dr. Prozlik László további kérdés és vélemény hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
154/2012. (XII. 10.) KT. számú határozat:
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 számlaköveteléssel, 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 által megjelölt számlára
utalja.
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.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Határidő: 2012. december 17.
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Ezek után felteszi szavazásra, ki ért egyet a 2. határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
155/2012. (XII. 10.) KT. számú határozat:
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:

• 2012. december 14-ig kezdeményezze

HU0000343215 ISIN-kódú kötvény teljes
tőke (508.218,- CHF) és egyéb fizetési
kötelezettségek 2012. december 28-i
értéknappal történő visszavásárlását és a
visszavásárolt kötvények lejárat előtti teljes
törlését.

•

A szükséges szerződések, megállapodások,
nyilatkozatosatokat aláírja

•

A törléssel kapcsolatos KELER díjakat
megfizesse

Felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő 3. határozati javaslat
elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
156/2012. (XII. 10.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C §-ában foglaltakra
figyelemmel a határozat mellékletét képező
nyilatkozatot teszi. Egyben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
2.) Bejelentések
-

Víziközmű vagyon tulajdonjogi rendezése

Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Prozlik László kérdés és vélemény hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
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A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
157/2012. (XII. 10.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület A REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI
HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást e határozat mellékleteként az
alábbiak szerint elfogadja:
1. A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer működtetőnél lévő
vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi értékeket fogadja el:
Átháramló vagyon
(2012. VII. 31. nyt.
Önkormányzat neve
adatok szerint)
értéke [Ft]
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
1 150 497
Ezen értékek a 2012. év hátralévő időszakát illetően amortizálódik és arányosan csökken.
A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval csökkentetten
kerülnek kiadásra 2013. január 1-én.
2. Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális
víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja el
a Képviselő-testület:
tulajdoni részarány /
Önkormányzat neve
10.000-ed arányban
kifejezve
Gádoros Nagyközség Önkormányzata

428

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó
szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
-

Birkózó Egyesület póttámogatási kérelme

Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság támogatja, hogy 150 ezer forint póttámogatást
nyújtson a testület a Birkózó Egyesületnek.
Dr. Prozlik László más javaslat hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a
Birkózó Egyesület részére 150 ezer forintot biztosítsanak az általános tartalék terhére?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
158/2012. (XII. 10.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Birkózó Egyesület
részére 150.000 Ft-ot biztosít az általános
tartalék terhére.
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Dr. Prozlik László tájékoztatásként elmondja, december 19-én 14 órától rendkívüli testületi
ülés lesz. A költségvetési törvényből adódó sürgős feladatok megvitatása érdekében.
Dr. Prozlik László további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző
HITELESÍTJÜK:

Dr. Kishonti András
települési képviselő

Papp János
települési képviselő

