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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli  
nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 113 /2012. (XII. 13.) számú határozatok.     
d. rendeletek:    - 
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 113/2012. (XII.13.) számú határozat: Adósságkonszolidációban való részvétel.  
 
Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Adósságkonszolidációban való részvétel  
Előterjesztő: a polgármester   
 

 
Monostorpályi, 2012. december 13.       
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. december 13-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Berényi Attiláné képviselő 
- Molnár Edit képviselő   
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Dr. Varga Zoltán,  
- Nyilas József képviselők. 

 
Távolmaradását bejelentette:  -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma:   2 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a Képviselő-Testületi ülés 
határozatképes.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Adósságkonszolidációban való részvétel  
Előterjesztő: a polgármester   
 

Kérte, hogy aki a napirendhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Adósságkonszolidációban való részvétel  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Az Országgyűlés módosította a 2012. évi költségvetési törvényt. A 76/C. §-a tartalmazza azokat a 
rendelkezéseket, amelyek az adósságkonszolidációhoz kapcsolódnak. Ez az alábbi:  
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„76/C. § (1) Az állam - a (2)-(7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel - egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt (a továbbiakban: törlesztési célú 
támogatás) az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás (a 
továbbiakban együtt: támogatással érintett önkormányzat) 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes 
visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez (a továbbiakban 
együtt: törlesztés). A törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelő - kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában. 

(2) Nem nyújtható törlesztési célú támogatás 
a) a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek 2012. december 12-ét követően keletkezett állománya és az ahhoz 

kapcsolódó járulékok törlesztésére, 
b) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert 

támogatás előfinanszírozására, valamint az általános forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló 
adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint 

c) a víziközmű-társulattól a támogatással érintett önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére. 
(3) A törlesztési célú támogatással összefüggő eljárásban az állam képviseletében az államháztartásért felelős miniszter teljes 

jogkörrel jár el. 
(4) A támogatással érintett önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságelemek tőke- és járulék-összegéről 2012. december 

17-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként a 
támogatással érintett önkormányzat csatolja 

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerinti hozzájárulásáról szóló döntését tartalmazó 
dokumentumot, 

b) a hitelező vagy kölcsönnyújtó (a továbbiakban együtt: hitelező) által a törlesztendő összegről - jogviszonyonkénti bontásban, 
ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét - kiállított 
igazolásokat, 

c) az általa kezdeményezett törlesztés hitelező általi elfogadásáról szóló dokumentumot, 
d) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha a támogatással érintett önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének 
biztosításául szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének 
mértékéig - 2012. december 28-án az állam által megjelölt számlára átutalja, és 

e) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e. 
(5) A kincstár ellenőrzi a (4) bekezdés szerint csatolandó nyilatkozatok hiánytalan benyújtásának megtörténtét. Az adatokat a 

kincstár 2012. december 20-áig továbbítja településenkénti és hitelezőnkénti bontásban az államháztartásért felelős miniszternek. 
Az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés 
végrehajtásához szükséges összeg 2012. december 28-án a hitelezők számláján rendelkezésre álljon. 

(6) A támogatással érintett önkormányzat 2013. január 15-éig elszámol a kincstár felé a 2012. december 12-én ténylegesen 
fennálló adósságállománya és annak 2012. december 28-áig számított járuléka, valamint az ezek törlesztésére kapott törlesztési 
célú támogatás közötti különbséggel. Ha a felhasznált törlesztési célú támogatás összege meghaladja a törlesztés összegét, a 
támogatással érintett önkormányzat 2013. január 30-áig fizeti vissza az állam számára a különbözetet. A törlesztés összegétől 
elmaradó törlesztési célú támogatás esetén az államháztartásért felelős miniszter ezen időpontig gondoskodik a különbözet 
támogatással érintett önkormányzat részére történő folyósításáról. 

(7) Ha a támogatással érintett önkormányzat a (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, 
a kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be a támogatással érintett önkormányzat fizetési számlájára. Ha a benyújtott 
beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a támogatással érintett önkormányzattal szemben adósságrendezési 
eljárás megindítását kezdeményezi. Az eljárásban a kincstár az állam képviseletében teljes jogkörrel jár el. 

(8) Azon támogatással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 12-én a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban, az állam a törlesztési célú 
támogatást az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt 
megtestesítő adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtja. Ebben az esetben az 
államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát 
követő 60 napon belül gondoskodik a törlesztési célú támogatás folyósításáról. 

(9) Az (1) bekezdés szerinti lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012. január 
1-jei népességi adatai alapján kell megállapítani. 

(10) A törlesztés teljesítésének elősegítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatásnak 
közvetlenül a hitelezők felé történő pénzügyi teljesítése, a törlesztési feltételek részleteinek meghatározása, a törlesztés technikai 
lebonyolítása és a törlesztés teljesítésére vonatkozó elszámolás elősegítése érdekében megállapodást köthet a támogatással érintett 
önkormányzattal és hitelezőivel. 
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(11) A Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei alapján az (1) bekezdés szerinti 
törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti. A támogatás mértéke a csökkentést követően sem lehet kevesebb a támogatással 
érintett önkormányzat támogatással érintett 2012. december 12-én fennálló adósságállománya összegének 40%-ánál. 

(12) Ha a támogatással érintett önkormányzatnak a törlesztési célú támogatás folyósításának időpontjában lejárt szállítói 
tartozása van, a törlesztési kötelezettségének a törlesztési célú támogatással érintett adóssága csökkenéséből eredő csökkenésének 
összegét - ha az így megtakarított összeg a jogszabályban meghatározott kötelező feladatoknak a jogszabályban meghatározott 
minimális színvonalú ellátásához nem szükséges - a lejárt szállítói tartozás megfizetésére fordítja, abból önként vállalt feladat 
kiadása nem teljesíthető. A támogatással érintett önkormányzat az e bekezdés szerinti megtakarítását más pénzeszközeitől 
elkülönítetten kezeli és annak felhasználását a 2013. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.”  
 
Mindenképpen javaslom, hogy legyünk benne az adósságkonszolidációban. A bankok sajnos nem adtak 
hitelt, amivel a többi adósságunkat is konszolidálhattuk volna, ezért csak a 10 M Ft-os folyószámlahitelünk 
mértékéig lehet ezt megtenni. Tényleg itt volt a lehetőség, a bank jóindulatán, illetve fordítottján múlt, hogy 
nem tudunk többet konszolidálni adósságot.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
113/2012. (XII. 13.) számú  

határozata  
 

1. A képviselő-testület 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 helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről 
kiállított nyilatkozatot aláírják,  
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassák a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé és ahhoz csatolják 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: polgármester 
Határid ő: 2012. december 17. 

 
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


