
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8294 Kapolcs 

 

Száma: 271-24/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én 

/pénteken/ 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Márvány Gyuláné   polgármester 

    Mohos Attila   képviselő 

    Orsós János   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

    Tóth Attila     alpolgármester 

    Szabó István   képviselő  

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Molnár Lászlóné  pénzügyi főea.   

   

Jegyzőkönyvvezető:   Takács Lászlóné   körjegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Orsós János   képviselő 

   Mohos Attila   képviselő    

 

Márvány Gyuláné  polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy  az ülés  határozatképes hisz a 5 képviselőből 3 jelen van, így azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Orsós János és Mohos Attila  

képviselők lesznek.  

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

 

N a p i r e n d e t :     1./    Adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok megtétele.  

           Előadó:    Márvány Gyuláné     

      polgármester 

1. Napirend 

Márvány Gyuláné  polgármester felkérte Molnár Lászlónét tájékoztassa a képviselőket az 

adósság rendezéssel kapcsolatos eljárásról.  
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Molnár Lászlóné   pénzügyi főelőadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kinizsi Bank 

igazolása alapján az önkormányzatnak 2012. december 12-én 5.893.147,-Ft  likvid hitele állt 

fenn.  A fennálló kamatokkal összesen 5.950.294,-Ft működési hitel átvállalására lehet 

számítani.  Ezt az összeget csak akkor kapja meg az önkormányzat, ha már nem lesz több 

bevétele december 31-ig.  

Az előzetes számítások szerint azonban ez az összeg csökkeni fog, mivel a hónap folyamán 

még várható bevétel.  

Ahhoz, hogy a támogatást igénybe tudja venni az önkormányzat egy nyilatkozatot kell 

megküldenie a MÁK részére. Ismertette a nyilatkozat tartalmát.   

 

Márvány Gyuláné  polgármester  ismertette a határozati javaslatot. Kérte a képviselőket, 

amennyiben annak tartalmával egyetértenek,  kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 
113/2012. /XII. 14./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

1. Kapolcs  község Önkormányzata  Képviselő-testülete  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. §-a 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, 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 nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, 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:      Márvány Gyuláné 

       polgármester 

Határidő:   2012. december 17. 
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Molnár Lászlóné   tájékoztatta a képviselőket, hogy a vizi közmű vagyon átadása miatt a 

Bakonykarszt  javasolta az önkormányzatoknak, hogy jelentkezzenek be ÁFA körbe. Mivel az 

önkormányzat utána érdeklődött a bejelentkezésnek, a közművagyon átadás ÁFA mentes, ezért nem 

kell bejelentkezni. A bejelentkezésnek csak akkor van jelentősége, ha az önkormányzat fejleszteni 

akar.  

 

Márvány Gyuláné    polgármester   megköszönte a tájékoztatást, az ülést 13.45 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

 

 Márvány Gyuláné      Takács Lászlóné  

   polgármester             körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Orsós János       Mohos Attila 

   képviselő           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 


