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Képviselő-testületének

2012. december 17. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

295/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozattól a
297/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozatig



J e g y z ő k ö n y v

mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 
800 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, 
az ülés határozatképes. Napirendi pontként ajánlotta az önkormányzati adósságkonszolidációhoz 
kapcsolódó 258/2012. (XII. 6.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára 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:

    295/  2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 17-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációhoz kapcsolódó 258/2012. (XII.6.) 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára 

Előterjesztő:   Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő:   Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

1. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációhoz kapcsolódó 258/2012. (XII. 6.) 

képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium részletes útmutatása alapján 
szükségessé  vált  az  önkormányzati  adósságkonszolidációhoz  kapcsolódóan  a  december  6-i 
rendkívüli  ülésen  hozott  258/2012.  (XII.  6.)  képviselő-testületi  határozat  felülvizsgálata,  s  a 
követelményeknek teljes mértékben megfelelő képviselő-testületi döntés meghozatala.



A december 6-i határozat szövegezésénél az útmutatóban szereplő minta határozat hitelt biztosító 
óvadéki  betét  visszafizetési  kötelezettségre  vonatozó  pontja  -  tekintettel  arra,  hogy  az 
önkormányzatnak  ilyen  nincs  -  kimaradt.  Az  államkincstár  utólagos  tájékoztatása  alapján 
azonban ennek a pontnak a szerepeltetése is elengedhetetlen nemleges nyilatkozat formájában. 
Ezért  volt  indokolt  a rendkívüli  ülés összehívása,  valamint  a hozott  döntés felülvizsgálata.  A 
meghívó mellett megküldött határozati javaslatok támogatását kérte a képviselő-testület tagjaitól.

Megkérdezte,  hogy  van-e  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás,  vélemény, 
javaslat.  Hozzászólás nem lévén kérte,  aki a 258/2012. (XII. 06.) képviselő-testületi  határozat 
visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

    296/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  5000  főt  meg 
nem  haladó  települési  önkormányzatok  adósságkonszolidációjával  kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a 2012. december 6-i rendkívüli ülésén hozott 258/2012. (XII. 
06.) képviselő-testületi határozatot visszavonja, és azzal egyidőben az önkormányzati 
konszolidációban  történő  részvételi  szándékát  a  Belügyminisztérium  és  a  Magyar 
Államkincstár útmutatójának megfelelő tartalmú döntésben rögzíti.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  az  önkormányzati  konszolidációban  történő  részvételi  szándéknak  a 
Belügyminisztérium  és  a  Magyar  Államkincstár  útmutatójának  megfelelő  tartalmú  határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, 
hogy

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

297/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  5000  főt  meg 
nem  haladó  települési  önkormányzatok  adósságkonszolidációjával  kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:



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 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.  Így betét,  vagy számlakövetelés összegére 
vonatkozóan 2012. december 28-i dátummal,  az állam által  megjelölt  számlára 
átutalási kötelezettsége nincs.

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. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévé megköszönve a képviselők munkáját a rendkívüli ülést 815 -kor bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
polgármester jegyző


