Önkormányzati Képviselő-testület
VANYOLA
Szám: 15/2012.
Jegyzőkönyv
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 14-én 08,00 órakor
megtartott nyilvános üléséről.
J e l e n voltak: Varga Miklós polgármester, Vajda Lajosné alpolgármester, Árvainé Nagy
Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő, Nagy Róbert k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző

Varga Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
törvény szerinti létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Vanyola Község Önkormányzata adósságállományának konszolidációja
Előadó: Varga Miklós polgármester
2./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása
Előadó: Varga Miklós polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Vanyola Község Önkormányzata adósságállományának konszolidációja
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. december 17-i határidővel döntenie kell a
testületnek, hogy részt kíván-e venni a 2012. december 12-én fennálló hitelállomány
konszolidációjában. Mint közismert, az állam átvállalja az 5000 fő alatti települések
adósságállományát. Önkormányzatunk eddig is teljesítette törlesztési kötelességét, ezt a jövőben is
meg tudná tenni. A Magyar Fejlesztési Bank megküldte az adatlapot egyeztetésre a hitelállomány
összegéről. A kincstár felé továbbítani kell a bank által jóváhagyott nyilatkozatot. Ismertette a
határozati javaslatot. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:

Gajdacsik Ernő képviselő javasolta, hogy vegyen részt az önkormányzat a hitelállomány
konszolidációjában.
Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy a hitelállomány átvállalásának nem
lesz-e negatív következménye az önkormányzatra vonatkozóan.
Fehér Mária címzetes főjegyző véleménye szerint három lehetősége van az önkormányzatnak.
Kifizetheti a fennálló tartozást egy összegben most, részt vehet a konszolidációban, törleszti az
ütemterv szerint a hitelt.
Varga Miklós polgármester elmondta, ahogy Vanyola Község Önkormányzata eddig minden
pénzügyi kötelezettségét teljesítette, és a jövőben is erre törekszik. Ennek ellenére azt javasolta,
hogy vegyenek részt a konszolidációban, arról a település érdekében nem mondhatnak le. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
59/2012. (XII. 14.) határozat
1. Vanyola Község Önkormányzata 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/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 és e betét, vagy
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig –
2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja*,
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adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat,
megismerje és kezelje.
Felelős: Varga Miklós polgármester
Határidő: 2012. december 17.
2./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodás módosítást. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:

60/2012. (XII. 14.) határozat
VANYOLA Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló
határozatnak a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetéhez
történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Varga Miklós
polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,30 órakor bezárta.
K. m. f.
Fehér Mária
körjegyző
címzetes főjegyző

Varga Miklós
polgármester

