
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-20/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  december  12-ei 
(szerda) 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége, Lesenceistvánd

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester,
Dr. Benedek Ádám képviselő,
Varjúné Fodor Edit képviselő,
Orbán Kálmán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző
Lakatos Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Adósság konszolidáció

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Adósság konszolidáció
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: A Kormány Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLIIIVIII. törvény módosításával egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt törlesztés 
célú támogatásként az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok számára. A 
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konszolidáció a 2012. december 12-én fennálló tartozásokat valamint  a 2012. december 28-ig számított  
járulékokat tartalmazhatja. A konszolidációval érintett  önkormányzatoknak a kötelező adatszolgáltatáson 
felül meghatározott adattartalmú képviselő-testületi határozatot is mellékelni kell.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

159/2012. (XII.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

l. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll.

3.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV:  törvény  286.  § 
alapján hozzájárul,  hogy az 1.  pontban megjelölt  adósságelemek 
tőke  és  járulékrészét,  valamint  egyéb  költségeit  Lesenceistvánd 
Község Önkormányzata helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőnek/kölcsönnyújtónak.

4.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett  adósságelemek 
tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyi-
latkozatot 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 megha-
tározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztar-
tásért felelős miniszter kezdeményezi.

5. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kijelenti,  hogy az önkormányzat  nem rendelkezik olyan  betéttel, 
vagy  egyéb  számlaköveteléssel,  ami  kifejezetten  a 
konszolidációval  érintett  adósságelemekhez  kapcsolódik,  illetve 
annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

6. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy a  76/C.  §  szerinti  adósságkonszolidáció 
során  a  Magyar  Államkincstár  a  banktitkot  képező,  az 
önkormányzatra  vonatkozó,  a  törlesztéshez  szükséges  adatokat, 
információkat, megismerje és kezelje.
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Felelős: polgármester,
körjegyző

Határidő: 2012. december 17.

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 16.15 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Bálintné Riba Ilona
     polgármester       megbízott körjegyző
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