SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 16-án megtartott
nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
16-án megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak:
Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné,
Nemes László,
Illés József képviselők
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az 5 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.

Napirend:
1/ Adósságkonszolidáció - Törlesztési célú támogatás igénybevétele.
Ea: Császár Tamás polgármester
2/ Kistérségi Társulás jövőbeni működése és a Társulási Megállapodás módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
3/ Víziközmű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Napirendek tárgyalása
1/ Adósságkonszolidáció - Törlesztési célú támogatás igénybevétele.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági
rendszere alapjának megszilárdítása érdekében az állam egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást nyújt – törlesztési célú támogatásként – az 5000 fő lakosságszámot
meg nem haladó települési önkormányzatok számára.

A központi jogszabályok alapján tájékoztatást adott a konszolidáció tartalmáról.
Közölte, hogy a konszolidáció pénzügyi intézmény felé fennálló tartozások teljes
kiegyenlítésére terjed ki, azaz a 2012.12.12. napján fennálló teljes adósságállományra,
valamint az ezekhez kapcsolódó, 2012. 12. 28-ig számított járulékra.
A rendelkező törvény taxative felsorolja a konszolidációval nem érintett adósságelemeket is.
Elmondta, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata a SAVARIA Takarékszövetkezetnél
fennálló folyószámla-hitele, valamint az OTP Bank Nyrt-nél fennálló KÖZKINCS-hitele
kapcsán számíthat törlesztési célú támogatásra.
Sajnálatos módon a szennyvíz beruházás kapcsán Csörötnek Község Önkormányzata felé
hátralékként nyilvántartott tartozásra törlesztési célú támogatás nem vehető igénybe, ezt a
tartozást a jövőben az önkormányzatnak a saját bevételei terhére kell kiegyenlítenie.
A törlesztési célú támogatásra vonatkozó igényt elektronikus úton 2012. 12. 17-én 16 óráig
kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Többek között csatolni szükséges a képviselőtestület határozatát, amelyre vonatkozó javaslat a meghívó mellékletében kiküldésre került.
Javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Rövid véleménycsere után a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2012. (XII.16.) sz. képviselő-testületi 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 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 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.

2/ Kistérségi Társulás jövőbeni működése és a Társulási Megállapodás módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosításának elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2012. (XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítását 2013.01.01.
hatálybalépéssel, a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester

3/ Víziközmű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a tulajdonos Önkormányzatok a VASIVÍZ Zrt.
Közgyűlésén 2012. november 30.-án határozattal is megerősítették, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a 2013.január 1-jén átáramló víziközmű
vagyontárgyak átadását-átvételét megállapodásba foglalják. Elfogadták továbbá azt is, hogy
az átszálló vagyonról a tételes leltárt a Társaság 2013. március 31.-éig készíti el, amely majd a
megállapodás elválaszthatatlan melléklete lesz.
Elmondta, hogy a VASIVÍZ Zrt. megküldte a vagyonátadásról szóló Megállapodás tervezetet,
amelyet 2012. 12. 31-ig meg kell kötni.
Kérte, hogy a meghívó mellékleteként kiküldött megállapodás tervezet aláírására a képviselőtestület hatalmazza fel.
A képviselő-testület a napirend keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
87/2012. (XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű vagyontárgyak
átadásáról- átvételéről szóló megállapodás tervezetet megismerte, felhatalmazza a
polgármestert a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Több napirendi pont nem volt.
Császár Tamás polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

