Készült: 2012. december 13-án 15.30 órától – 15.40 óráig a Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. )
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető
Távol vannak:
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Magyar János képviselő
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai
testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és Sipos Sarolta és Sági Tibor
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:

Napirend:
1. Javaslat a Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel az állam által biztosított
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásának igénybevételéhez
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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1) Javaslat a Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel az állam által
biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásának
igénybevételéhez
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igénybevételéről szóló javaslatot megtárgyalta a bizottság, kéri ismertessék az
állásfoglalásukat.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot, a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
A kormány döntött arról, hogy az önkormányzati adósságcsapdába került önkormányzatokat
konszolidálja és ennek a forrásoldalát az önkormányzati költségvetésben, illetve a
kormányzati költségvetésben elkülönítve biztosítja. Nekünk sem folyószámla hitelünk, sem
bérhitelünk nincsen, az állam azt a kötvény állományt vállalja át, illetve fizeti ki , amelyet az
önkormányzat 2007-ben kibocsájtott és azóta már törlesztettük, viszont a betéti oldalát nem
költöttük el, ami elkülönülten szerepel a költségvetésünkben.
Burkovics Róbert jegyző:
Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok részére, egyszeri költségvetési
támogatást nyújtanak az adósságok rendezésére. 2012. december 12-én pénzügyi intézmény
felé fennálló tartozásról lehet szó, beszélhetnek itt hitelről, hiteljogviszonyt megtestesítő
értékpapírról, váltóról, ami ezek kiegyenlítésére szolgál. Ennek a technikai menete úgy
történik, hogy december 12-én vesznek egy eszmei állapotot, erről a számlavezető bank
tanúsítvány igazolást ad ki az önkormányzat számára, amit már meg is kaptunk és december
28-áig ez az összeg kirendezésre fog kerülni. Van ennek a jogszabálynak egy olyan hátulütője
is, hogy amennyiben a kötvényhez kapcsolódó bevételünk lenne, akkor ezt az összeget
nekünk december 28-án az államkincstár felé át kell utalni. A betétünk nem fedezete a
kötvényünknek, mert a kötvény fedezete az iparűzési adó bevételünk. Maga a betétünk pedig
a csatorna pályázatunk önrészére van fenntartva, ezért nem kell ezt az összeget nekünk
átutalni.
Kormos Krisztián polgármester
Egyetért-e a képviselő-testület az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igénybevételével, kéri kézfelnyújtással jelezze.
110/2012.(XII.13.) számú határozat:
Tárgy:

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel az állam által biztosított, egyszeri,
vissza nem térítendő költségvetési támogatásának igénybevételéhez
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1.) A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (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 támogtást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
Összes tőketartozás 2012. december 28-án:
Összes kamat 2012. december 28-án:

1 038 330,00 CHF
7 718,92 CHF

Összes tartozás 2012. december 28-án

1 046 048,92 CHF

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
hitelezőnek.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelező 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.
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: Polgármester
Határidő: 2012. december 17.

Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülés
bezárta.
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K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sági Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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