
11/2017 Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2017. november 6-án

megtartott ülésének jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.november 6 -i

rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Hajdara Roland képviselő

Kászi Richárd képviselő

Vidéki Attila képviselő

Meghívottként: Köröskényi Péterjegyző

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítj a, hogy

az ülés összehívása szabályszerűen történt, 2 fő nincs jelen, ülés határozatképes. A

jegyzőkönyv hitelesítői Tőzsér Dezső és Hajdara Roland képviselők.

Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testület

jelenlevő tagjai egyhangúlag elfogadják.

Tárgyalt napird: ,

l./ Karancsság, Jókai és thelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel ügye

l/ Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel ügye

Előterjesztő: polgármester

A polgármester elmondja, hogy az előző ülésen döntött a Jókai és Újtelepi utak

útfelújításához 10.000.000 Ft hitelfelvételről. Az előzetes adatszolgáltatást továbbításra

került a Magyar Államkincstár felé, akik hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot.

A rövid határidőre tekintettel kell a mai rendkívüli ülést megtartani A hiánypótlás

teljesítéséhez a kérelem részét képező Költségvetési kitekintő határozatot kell hozni és

aztpótlólag becsatolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése a középtávú

tervezés keretein belül előírja a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja

felhatalmazása alapj án, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(Xll.30.) Korm.

rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény

3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban

kell megállapítani.

A Stabilitási törvény lO.§(3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet

futamidejének végéig részletesen be kell mutatni a tervezett hitelfelvételből eredő fizetési

kötelezettség hatását.

Képviselő-testület az előterj esztést követően 7 egybehangzó igen szavazattal, az alábbi

határozatot hozza:



Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

30/20174XL6.) határozata

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő— testülete az

államháztartásról szóló módosított 201 Lévi CXCV.tv. 29/A. §—ában

szabályozott. középtávú tervezés részeként az önkormányzat

és intézménye 2017. évi költségvetése tervezéséhez a

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 Lévi CXCIV.

törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet

szabályozására figyelemmel Karancsság Község Önkormányzat saját

bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható

összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1.sz.

melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. melléklet

Költségvetési kitekintő határozat 2017-2020 évek

Bevételek 2017 2018 2019 2020

Helyi adóból származó bevételek 1600000 4000000 4500000 5000000

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot

megillető vagyoni értékű jog érékesítéséből,

hasznosításából származó bevétel

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

tárgyi eszköz és az immateriális jószág,

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből

vagy privatizációból származó bevétel

bírság, pótlék és díjbevétel 1284249 1284249 1284249 1284249

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Bevételek összesen: 2884249 5284249 5784249 6284249

Adott évi saját bevétel 50%-a 1442124 2642124 2892124 3142124

2017. évi adósságot keletkező ügyletek 2017 2018 2019 2020

Hitel felvételéből származó tőketartozás

XII.31—én 1000000 1000000 1000000 1000000

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás 0 0 O 0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: lOOOOOO 1000000 lOOOOOO 1000000

Tárgyévi fizetési kötelezettség 2017 20 l 8 201 9 2020

Tőkefizetési kötelezettség 1000000 1000000 1000000 1000000

Kamatfizetési kötelezettség 32000 32000 32000 32000

Tárgyévi fizetési kötelezettség 1032000 1032000 1032000 1032000   
Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal



A polgármester ezt követően az ülést bezárja.
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Tóth Tihamér Kőröskényi Pé , r

polgármester
jegyző

  
Tőzsér Dezső

Vidéki Attila

jkv.hitelesitő
jkv.hitelesitő



Karancsság Község Polgármesterétől

ME GHI'Vó

Magyarország helyi önkormányzatára szóló 201 Lévi CLXXXIX. törvény 44—45.§ -ai

alapján Karancsság Község Onkormányzat Képviselő-testületét

2017.n0vember 6 -én (hétfő ) 16.00 órára

Összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme

3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ Karancsság, Jókai és Újtelepi utak útfelújításra fejlesztési hitelfelvétel ügye

Előteg'esztő: Tóth Tihamér_polgánnester

Karancsság, 2017. november 2.

Tóth Tihamér

polgármester



JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.november 6 —án megtartott testületi

ülésén megjelentekről
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Toth Tihamer polgarmester ....................uwáw
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Tózser Dezső alpolgármester . :; xxx/fu. . .Wffm*:9............

Berki András képviselő

Dumyik Józsefképviselö

Hajdara Roland képviselö

Vidéki Attila képviselő

Kászi Richárd képviselö

Tanácskozási ioggal meghívottak:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke

Oláh Józsefné megbízott pénzügyi munkatárs

 


