Herencsény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

XIX. számú

Jegyzőkönyv
Készült: A képviselő-testület
2012. december 14-i, a
tanácskozó teremben megtartott üléséről.

herencsényi

Jelen vannak: A testület tagjai közül:
- Jusztin Józsefné polgármester,
- Kosik Mihály alpolgármester,
- Bucsánszki Csaba,
- Demkó György,
- Tácsik Bálint helyi képviselők,
Tanácskozási joggal:
- Fazekas János körjegyző,
Távol maradtak: - előzetes bejelentéssel – Jávor Károly külsős
alpolgármester, Oláh Gyula kisebbs.önk.elnöke.
Jusztin Józsefné polgármester üdvözlés után megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére és Bucsánszki Csaba és Kosik Mihály
képviselőket kéri fel.
Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó
szerint.
A testület a javaslatot

- egyhangúlag - elfogadja az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció rendezése
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
2./ Liszkóra vezető út tulajdonjogának rendezése.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
A napirend tárgyalása:
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1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció rendezése
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 1. sz. melléklet)
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot
hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2012. (XII.14.) önkormányzati határozata

1. A képviselő-testület/társulási tanács 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,
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

hogy

2012.

december

12-én

3. A képviselő-testület/társulási tanács 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/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.
4.
A
képviselő-testület/társulási
tanács
felhatalmazza
a
polgármestert/társulási tanács elnökét, hogy az önkormányzat/társulás
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,
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c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület / társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat /
társulás rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, 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 képviselő-testület/társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.

2./ Liszkóra vezető út tulajdonjogának rendezése.
Előterjesztő: Jusztin Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . ( 2. sz. melléklet)
Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot
hozza:
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2012. (XII.14.) önkormányzati határozata
Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Herencsény
0416 hrsz-ú ingatlan (Liszkói út) tulajdonjogának rendezéséről szóló
előzetest megállapodást jóváhagyja.
Meghatalmazza Jusztin Józsefné polgármestert az út átadás- átvételével
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadáshoz
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Jusztin Józsefné polgármester
Határidő: azonnal és bentiek szerint
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Több tárgy nem volt. Az polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.
Kmf.

Jusztin Józsefné
polgármester

Fazekas János
körjegyző

Bucsánszki Csaba

Kosik Mihály

hitelesítők
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