Jegyzőkönyv
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12.én 19 óra kezdettel megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány , Zrínyi u. 6.)
Jelen vannak:
Nagy Lászlóné polgármester
Gondos József alpolgármester
Rétiné Végh Katalin képviselő
Horváth Rudolf képviselő
Stubics Imre képviselő
Vajda Ildikó képviselő
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete – mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 6
képviselő jelen van- határozatképes. Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület a
napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend:

1./ Adósságkonszolidációról döntés
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
2./ Vagyonátadásról szóló megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Napirendek tárgyalása:
1./ Adósságkonszolidációról döntés
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Mai napon tartott értekezleten az Önkormányzat megkapta az
adósságkonszolidációhoz szükséges dokumentumokat, mely alapján a Képviselő-testületnek
nyilatkozni kell arról, hogy a támogatást igénybe kívánja venni. Ismerteti a határozati
javaslatot. Az Önkormányzat tartozása a Közösségi Ház építése miatt felvett hitel esetében
571000 CHF, nagy megkönnyebbülés lesz, ha ez a teher megszűnik. December 14.-én
megküldi az OTP Bank a szükséges nyilatkozatokat és utána tudja az Önkormányzat az
igénylést leadni. A hitel kiegyenlítését december 28.-án teszi meg a Magyar Államkincstár.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

57./2012. (XII.12.) sz. KT határozat
1. Zalacsány község Önkormányzat képviselő-testülete 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/társulás 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 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 .
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.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.

2./ Vagyonátadásról szóló megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : A Képviselő-testület előtt ismert, hogy a zalacsányi iskola
állami fenntartásba kerül, mivel az épület nagy része illetve a tárgyi eszközök Zalacsány
Önkormányzat tulajdonát képezi, valamint a dolgozók az Önkormányzat alkalmazottai, ezért
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételéről szóló megállapodást jóvá kell hagyniuk. Ismerteti a megállapodást, annak
elfogadását javasolja.
58/2012.(XII.12.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ és Zalacsány község Önkormányzat között, a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről szóló megállapodást
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 óra
20 perckor berekesztette.

k.m.f.

Nagy Lászlóné sk.
Polgármester

Dr. Prótár Henrietta sk.
körjegyző

