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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi december hó 13. napján, 

csütörtökön 12 óra 
30

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Berzi István     képviselő    

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

           

Távol van:  Csathó László     alpolgármester         

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Döntés az önkormányzat adósságrendezésének igénybevételéről. 

Előadó: polgármester, körjegyző 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Döntés az önkormányzat adósságrendezésének igénybevételéről. 

Előadó: polgármester, körjegyző 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


Szabó Zoltán polgármester: Igaz, hogy tegnap volt testületi ülésünk, de az ülést követően 

kerültek fel az adósságrendezéssel kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok a Magyar 

Államkincstár honlapjára. Tudtuk, hogy lesz ez az adósságrendezés, és valószínűsítettük is, 

hogy ez gyorsan fog lezajlani. Arról kellene döntenünk, hogy az önkormányzat igénybe 

kívánja-e venni az adósságának e formában történő rendezését. Rendelkezésünkre áll az 

Államkincstár által megszerkesztett határozati forma, amit elolvashattok. Elektronikus, 

scannalt formában 17.-ig, papír formában 18.-ig kell eljuttatni az Államkincstár részére a kért 

dokumentumokat. Közben még a számlavezető bankunktól is be kell szerezni igazolást. A 

rövid határidő miatt került sor a mai testületi ülés összehívására.  

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 

  Balajt község Önkormányzat 

Képviselő-testület/társulási tanács 164/2012. (XII.13.) sz. 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, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 

nem áll. 

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, 

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 nem 

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.  

 



 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester  körjegyző 

 


