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A polgármester ismertette a napirendi pontokat. Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Bonyhády
Elemér László képviselıt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követıen a képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítı személyét és a napirendi javaslatot
4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1. Adósságrendezési eljárás
Elıadó: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta kéri a
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület az alábbi határozatot hozza;
1. A képviselı-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl 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 térítendı költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetıvé teszi.
2. A képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tıke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezıknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezık/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tıke és járulékrészérıl, valamint
egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidıre 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 felelıs miniszter kezdeményezi.
5. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
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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 képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje,
az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
179/2012. (XII.14.) határozata
1. A képviselı-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl 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 térítendı költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetıvé teszi.
2. A képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tıke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezıknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezık/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tıke és járulékrészérıl, valamint
egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidıre 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 felelıs miniszter kezdeményezi.
5. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, 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 képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. december 17.
NYILATKOZAT
Csörög Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: 2012. évi
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel, a 179/2012.(XII. 14.) képviselıtestületi határozat felhatalmazása alapján a következıkrıl nyilatkozik.
1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll:
IGEN

NEM*
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2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (1)
bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállományát és annak 2012.
december 28-áig számított járulékait a 76/C. § (4) bekezdés b) pontja szerinti igazoláson
(a továbbiakban: igazolás) szereplı, támogatással érintett adósságelemek tıke és
járulékrészét a Magyar Állam a hitelezı/kölcsönnyújtó felé törlessze.
3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az
Önkormányzatra/Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat megismerje és kezelje.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
RENDELKEZIK

NEM RENDELKEZIK**

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez
kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.
Amennyiben Önkormányzat rendelkezik ilyennel, kötelezettséget vállal arra, hogy a betét
vagy számlakövetelés összegét a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. § (4) bekezdés d)
pontjában foglaltaknak megfelelıen 2012. december 28-án az állam által megjelölt
számlára átutalja.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körő, az abban szereplı adatok
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési
törvény 76/C. § (2) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.
* A megfelelı rész aláhúzandó! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat
illetıen nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni!
** A megfelelı rész aláhúzandó!
Csörög, 2012. december 14.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzı

Dr. Bonyhády Elemér László
jegyzıkönyv hitelesítı
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