Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2012. december 17.
napján megtartott rendkívüli üléséről
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Lépné Soós Anita
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Mihályné Tóth Margit
Dr. Lajkó Norbert
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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő–testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi
pontok elfogadására.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
292/2012. (XII. 17.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
1.) Az Önkormányzat adósságkonszolidációja
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Mihályné
Tóth Margit képviselő és Kecskeméti Józsefné képviselő személyében.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

293/2012. (XII. 17.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Mihályné
Tóth Margit képviselőt és Kecskeméti Józsefné képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Mihályné Tóth Margit képviselő
Kecskeméti Józsefné képviselő

I. Napirendi Pont:
Az önkormányzat adósságkonszolidációja
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert: 2012. decemberében meghirdette a kormány az
önkormányzatok adósságkonszolidációját, az 5000 lélekszám alatti települések
önkormányzatainál teljes mértékben konszolidálják a hitelállományt. Volt az
önkormányzatnak egy 11.000.000 Ft-os hitele, ami rendelkezésre volt tartva, de
felhasználva nem volt. Ennek a felhasználására az utóbbi időben került sor.
Tekintettel arra, hogy ésszerűbb volt ezt az összeget felhasználni és indokolt volt,
hiszen az adósságkonszolidáció ezt az összeget teljes mértékben átvállalta és ezáltal
ez kifizetésre kerül, így értelmetlen lett volna továbbra fenntartani ezt az összeget,
majd utólag visszautalni. Vannak olyan folyamatában felmerülő, működési jellegű
kiadásaink, amelyek az önkormányzat bevételeit időszakosan, de meghaladják.
Gondolok itt a kifizetetlen számláinkra, amiket ezáltal tudtunk rendezni. December
14-én kaptuk a Magyar Államkincstártól azt a jelzést, miszerint a jogszabály
megszületett és ez alapján el kell fogadnunk egy testületi döntés keretében, hogy az
önkormányzat igénybe kívánja venni az adósságkonszolidációt.
Mihályné Tóth Margit: Csak ennyi az összes adósságunk, amit be lehet vonni?
Dr. Lajkó Norbert: Igen.
Mihályné Tóth Margit: Csak a működési hitelt lehet bevonni, a beruházásit nem?
Búza Zsolt: Nincs beruházási hitelünk.
Mihályné Tóth Margit: És ezt a 11.000.000 Ft-ot mi elhasználtuk?
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Búza Zsolt: Igen.
Dr. Lajkó Norbert: December 12-ei állapotot kellett lejelenteni a Magyar
Államkincstárhoz, tehát azon a napon a működési hitel számlánkat zárolta az OTP
Bank és ami azon mínuszban volt az az összeg kerülhet bele a konszolidációba.
Mihályné Tóth Margit: Kifutott minden adósságunkat, vagy maradt azért?
Dr. Lajkó Norbert: Nem maradt, csak az, ami utána keletkezett.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
294/2012. (XII. 17.)

határozat

1.) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a
jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők 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, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét –
legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig –
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2012. december 28-i dátummal, az állam által 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.

Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4.) Magyar Államkincstár Csm-i Igazgtósága Szeged, Széchenyi
tér 9.
5.) Irattár

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt és
az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Mihályné Tóth Margit képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Kecskeméti Józsefné képviselő
jkv. hitelesítő

