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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. december 14-én (pénteken) 800 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, ,
Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Csányi András képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Sándor és képviselőt.

Nyúzóné Gaál Mariana alpolgármestert és Sárkány

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.) Önkormányzati adósságkezelési konszolidáció végrehajtása
Előadó: Kovács Mária polgármester

A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjával egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.

Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a tegnapi nap folyamán
Békéscsabán az adósságkonszolidációval kapcsolatban tartottak tájékoztatást. Mint ismeretes
Ecsegfalva adósságállományának 100 %-át rendezi az állam.
A hitelállományunk és a folyószámlahitel keretünk is kiegyenlítésre kerül.
Úgy érzi, hogy január-február hónapban átmeneti likviditási problémák lehetnek, mert csak
azt lehet elkölteni, ami a számlára érkezik, mivel az OTP nem ad folyószámlahitel keretet.
A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy ebben az adósságkonszolidációban részt
veszünk.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal
egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
89/2012.(XII.14.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról
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 tanács 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/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.
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 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 – 2012. december 28-i dátummal, az állam
által megjelölt számlára utalja*,
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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.
Ecsegfalva, 2012. december 14.
…………….………………………
polgármester/társulási tanács elnöke

P.H.

……………..…..…………………
jegyző/munkaszervezet vezetője

Felelős: polgármester/társulási tanács elnöke
Határidő: 2012. december 17.

Mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselő-testület
rendkívüli ülését 8 óra 20 perckor bezárta.
k. m. 1. oldalon
Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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