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Képviselő-testületének

2012. december 6. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

257/2012. (XII. 06.) képviselő-testületi határozattól a
258/2012. (XII. 06.) képviselő-testületi határozatig



J e g y z ő k ö n y v

mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 6. napján 
1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az ülésen megjelenteket,  megköszönte,  hogy a rendkívüli  ülésen minden képviselő 
jelen  van.  Megállapította,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Napirendi  pontként  ajánlotta  az 
önkormányzati konszolidációban történő részvételre vonatkozó javaslat megvitatását.

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek a további napirendi ponti javaslata. További 
javaslat  nem  lévén,  kérte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  napirendi  ponti  javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     257  /2012. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  2012.  december  6-i  rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Javaslat az önkormányzati konszolidációban történő részvételre 

Előterjesztő:   Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

1./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati konszolidációban történő részvételre

Lehota Vilmos
Az előterjesztésben  rögzítettekkel  egyezően  ismertette,  hogy  az  Országgyűlés  már  döntött  a 
Magyarország  2012.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény 
módosításáról,  mely  törvénymódosítás  egyebek  mellett  az  önkormányzatok 
adósságkonszolidációjára vonatkozó szabályokat  rögzíti.  Az elfogadott  törvény a Köztársasági 
Elnök aláírására vár.



Elmondta,  hogy a  Pátria  Takarékszövetkezet  a  Ptk.  286.  §-ára  hivatkozva  képviselő-testületi 
döntést kér 2012. december 7-ig arra vonatkozóan, hogy Gomba Község Önkormányzata részt 
kíván-e  venni  az  adósságkonszolidációban.  A  döntésnek  arra  is  ki  kell  véleményük  szerint 
terjedni, hogy mely hitelek kapcsán kíván az önkormányzat a konszolidációban részt venni.

Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  takarékszövetkezet  az  előterjesztés  kiküldését 
követően az ülés előtt rendelkezésre bocsátott egy útmutatót, mely alapján a kiküldött határozati 
javaslattól  eltérő  tartalmú  döntés  meghozatala  szükséges.  Ismertette  az  útmutató  alapján 
megszövegezett és az írásos anyagban kiküldött javaslat helyett  elfogadásra ajánlott határozati 
javaslatot. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte,  hogy  van-e  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás,  vélemény, 
javaslat.  Hozzászólás nem lévén kérte,  aki a szóban ismertetett  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     258/2012. (XII. 6.) Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az önkormányzati 
konszolidációban történő részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  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/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  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. 

Határidő: 2012. december 17.
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester
 

Lehota Vilmos
Megköszönve a képviselők munkáját a rendkívüli ülést 1710 -kor bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
polgármester jegyző


