Szám: 1/3/23/2012
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 15-én
12.30 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésről.
Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Eitner József képviselő.
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Gángó István, Török Péter képviselők.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Kéri vita nélkül szavazzanak róla.
Javasolja Kondor Géza és Eitner József képviselő urakat. Megállapítja, hogy 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére
tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza, Eitner József képviselők
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjére
vonatkozó javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:
Napirend
1.) Önkormányzatok adósságkonszolidációjára vonatkozó képviselő-testületi határozat
jóváhagyása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1.) Önkormányzatok adósságkonszolidációjára vonatkozó képviselő-testületi határozat
jóváhagyása.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, október 27-én Orbán Viktor kormányfő bejelentette
az önkormányzatok adósságrendezése keretében, hogy az állam átvállalja az
önkormányzatok adósságát. Ennek a jogi hátterét a Magyarország 2012 évi központi
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költségvetéséről szóló törvény, ill. annak módosításáról szóló december 3-án elfogadott
törvény adja. Mi is ez az adósságkonszolidáció? Magyarország 2012. év költségvetésével
elfogadott 2011. évi CLXXXVIII-as törvény módosításáról szóló december 3-án elfogadott
törvény a következő önkormányzati adósságkonszolidáció szempontjából releváns
rendelkezéseket tartalmazza. 1.) Az állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési
támogatást nyújt törlesztési célú támogatásként az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települések, önkormányzatok és többségi kistérségi társulások számára. b.) 2012. december
12-én pénzügyi intézmény felé fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CLXXXVII törvény 3. § bekezdése szerint kölcsön vagy hiteljogviszonyon alapuló
hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltók kibocsátásán alapuló tartozások
teljes kiegyenlítésére. A lebonyolítással és végrehajtással kapcsolatban 12-én kaptak
tájékoztatást a BM Hírlevelén keresztül, illetve 13-án csütörtökön részt vettek a BM
államtitkársága által Devecserben szervezett tájékoztatón. Kéri Biró Istvánnét tájékoztassa a
jelenlévőket, hogy az önkormányzatot hogyan érinti ez az adósságkonszolidáció.
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja, ezen a tájékoztatón az útmutató szerinti
tájékoztatás hangzott el, amit írásban is megkaptak. Megerősítették, hogy az 5000 fő alatti
települések adósságállományát átvállalja a kormány. Ennek a menete, a bank kiküldi az
adatokat e-mailen és papír alapon, amit alá kell írni és az Államkincstár e-adatrendszerébe
fel kell majd tölteni a testületi felhatalmazó határozattal együtt. Az adósságállományról egy
táblázatot készített, mely kiosztásra került. Ez lesz az az összeg, amely a konszolidációval
érintett. Három hitele van az önkormányzatnak a Kereskedelmi és Hitelbanknál 51 milliós
infrastruktúra fejlesztési hitel tőketartozás, kezelési és kamat költsége, az OTP-nél a volt
édász épület vásárlása 23 millió forint, illetve a strandfejlesztésre 14 millió Ft-os hitel. A
konszolidációval érintett összeg: 91.397.393 Ft. A végső határidő december 17. 16.00 óra, de
előtte a bankhoz be kell menni személyesen aláírni, utána feltölteni a rendszerre és csak ez
után lehet elszámolni ezzel. A banknak a mai napon vissza kell jelezni. A kincstár felé hétfőn
kell küldeni az adatokat.
Varga Béláné alpolgármester: van még ezen kívül hitel?
Miklós Tamás polgármester: ezen kívül nincs hitele az önkormányzatnak. Tállai úr tartott
ezzel kapcsolatban tájékoztatót, hogy 1656 önkormányzatnak a hitelét fogja az állam
átvenni, jóváírni. Ehhez személyesen kell bemenni hétfőn a bankba aláírni a papírokat
testületi felhatalmazással. Minden iratot beszkennelve kell ezen az elektronikus rendszeren
beküldeni 16 óráig. A bankoktól kb. fél órája jött meg az információ. Most tudták csak
összerakni az anyagot.
Kondor Géza képviselő: kérdése, azzal kapcsolatban mondtak-e valamint, hogy akik nem
élnek ezzel a lehetőséggel azoknak ajánlottak fel valamilyen kedvező elbírálást egyéb
ügyekben?
Miklós Tamás polgármester: a Hírlevélben részletesen foglalkoznak ezzel. Semmiféle ígéret,
semmiféle konkrét döntés nincs.
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Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja, a pénzintézet mindegyik hitelüket úgy
minősítette, hogy belefér ebbe a költségvetési törvény szerinti keretbe, de a 6. pontban azt
írják, hogy a kormány ezt még felülbírálhatja.
Miklós Tamás polgármester: nem fogja felülbírálni. Elhangzott, hogy aki vállalkozói jelleggel
vette fel, pénzforgatás céljára, azt nem hajlandó az állam átvállalni, ezt vizsgálják. A vízközmű
és az európai uniós pályázatnál az önerő kiegészítést nem veszik át. Elhangzott, hogy amit a
bank elfogad és kiközöl az önkormányzattal, azzal kell foglalkozni, arra kell határozatot hozni.
Mindenki megkapta a határozati javaslatot. Aki az ebben foglaltakkal egyetért
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
134/2012. (XII.15.) Kt. határozat
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
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. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2012.
december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
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szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez
kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
76/C § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat megismerje és kezelje.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Bejelentés, észrevétel nem volt.
Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt, az
ülést 13.00 órakor berekesztette.
kmft.

Miklós Tamás sk
polgármester

Tóthné Titz Évask
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kondor Géza sk
Eitner József sk
önkormányzati képviselők
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