
        BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

Ikt.szám:  B- 29-93 /2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13.- i rendkívüli  nyilvános 
ülésén, a balatonrendesi  kultúrház  hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik  polgármester
   Kuti Istvánné  alpolgármester
   Csabáné Varga Anikó képviselő  
   Perger János képviselő
   Piros Zita  képviselő 

  
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  

megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos.

A jegyzőkönyvet készítette:  Kovácsné Auer Katalin ig. főea.    

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  15.00  órakor megnyitja. 
 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

 1. Önkormányzati adósságkonszolidáció.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el.
 Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 

139/2012. (XII. 13.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 13.-i rendkívüli nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Önkormányzati adósságkonszolidáció.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 
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1. Önkormányzati adósságkonszolidáció.

Fuchs Henrik polgármester  
Ismerteti a napirendet: 
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az egyik 
legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta 
mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket, és a feladatok 
végrehajtását biztosító előírásokat. 
Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás 
feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni 
a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható 
legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak 
megszilárdítása is szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket 
segítő, de korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.

Az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt – törlesztési célú támogatásként – az 
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a 
továbbiakban: önkormányzatok) számára.

Javasolja, hogy vegyék igénybe az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő támogatást. 

Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta  az alábbi 

  140/2012. (XII. 13.) Kt. határozat 

1.  Balatonrendes  Község  Önkormányzat   képviselő-testülete  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  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.
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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:  Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: 2012. december 17.

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 15.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna Fuchs Henrik
pénzügyi tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Piros Zita    képviselő   
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