Jegyzőkönyv
Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-i
üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Dr.Brumár Mihály alpolgármester

Durnyik József képviselő
Juhász László képviselő
Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő
Vidéki Attila képviselő
Meghivottként: Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNO elnök
Tóth Tihamér Karancsság község polgámestere a képviselő—testületet és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő—testületi ülés
határozatképes, mivel a karancssági 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv

hitelesítőnek Dr. Brumár Mihály és Vidéki Attila képviselőket javasolja kijelölni Tóth
Tihamér polgármester, majd előterjeszti az ülés napirendjét.
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testű tagj ai
egyhangúlag elfogadják.
Az ülés napirendje:
1./ Települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai 2013.december 31-én
fennálló adósságállomány konszolidációja
l./ Települési önkormányzatok és a helg önkormányzatok társulásai 2013.december 31—én
fennálló adósságállomány konszolidációja
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény alapján a települési önkormányzatok és
a helyi önkormányzatok társulásai 2013.december 31-én fennálló adósságállomány
konszolidációja keretében az állam telj es egészében átvállalja a pénzügyi intézmények felé
fennálló tartozásátKarancsság Önkormányzata a gázberuházás megvalósítása érdekében 48.000.000 Ft hitelt vett
2007.01.22—én. A fennálló hitelállomány (tőke és kamat) 23.506.152 Ft a kimutatások alapján
2013.12.31—ig.
Ezen jogszabályi feltételek szerint Karancsság község önkormányzata az adósság—
konszolidáció keretében ennek átvállalását igénybe kívánja venni.
A folyamat során az OTP igazolást és nyiltatkozatot ad ki az adósságállományről és arról,

hogy elfogadják, hogy a tartozás összegét a Magyar Állam átvállalja.
Az önkormányzatnak elektronikus úton és papír alapon a Magyar Allamkincstár illetékes
igazgatóságának meg kell küldeni a nyilatkozatokat tartalmazó táblázatokat és csatolni

szükséges Képviselő—testületi határozatot is. Az Államkincstár által kiadott útmutatóhoz
csatolt határozat minta szerinti döntést kell meghozni.

A szóbeli előterj esztést követően ezzel egyetértve a Képviselő—testület 7 egyhangú igen
szavazással az alábbi határozatot hozza:
Karancsság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014./I.14./ számú határozata

1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény)
67-68. §—aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által
történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A Képviselő—testület kij elenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 15—én kifejezetten egy
adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy telj esítésének
biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb
számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
átvállalással érintett összegéig — az átvállalás napján az állam által megjelölt
számlára átutalja.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb
bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, így a befolyt bevétel
összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a
bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megj elölt
fizetési számlára.

4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332.§ alapj án megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67—68 §-aí szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési

törvény 67—68. §—a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületetHatáridő: 2014.január 15.
Felelős: Tóth Tihamér polgármester
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Karanesság Önkormányzat Képviselő—testületének 2014. január 14-én megtartott

testületi ülésén megj elentekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgármester
Dr. Brumár Mihály alpolgármester
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Tanácskozási ioggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke
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Karancsság Község Polgármester-étől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIXIörvény 44-45.§ —ai alapján

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületét

2014.ianuár 14-én (kedden ) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai 2013.december 31—én
fennálló adósságállomány konszolidációja
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Karancsság, 2014.január 9.
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