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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január 16-án megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Vincze László alpolgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Dr. Nagy Levente, Metzinger Ferenc
és Nagy Kálmán önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Páldiné Dr. Ágoston
Lívia Kunhegyesi Járási Hivatal vezetője, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Vincze László alpolgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen Páldiné Dr.
Ágoston Lívia járási hivatalvezetőt, a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott
jelenlévőket. Mindenkinek sikerekben gazdag boldog új évet kíván. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hat önkormányzati képviselő megjelent. Szabó
András polgármester úr szabadságon van, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna ügyelet miatt,
Kontra József képviselő úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény 67-68. §-aiban szabályozott adósságátvállalásban való részvételről
(írásban csatolva)

Vincze László alpolgármester elmondja, azért volt szükség ennek a soron kívüli képviselőtestületi ülés összehívására, mert ma 16 óráig elektronikusan továbbítani kell az önkormányzat
illetve a képviselőtestület határozatát. Megkérdezi Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezetőt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szoboszlai Hajnalka elmondja, hogy nincs kiegészíteni valója, de ha valakinek kérdése van az
előterjesztéssel kapcsolatban, arra szívesen válaszol.
Vincze László alpolgármester átadja a szót a képviselőtestület tagjainak, megkéri őket, ha van
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor tegye föl.
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatnak kötött a tartalma, az ilyen
formában történő elfogadás feltétele az adósságrendezés utolsó szakaszában való részvételnek.
Vincze László alpolgármester megköszöni jegyző asszony hozzászólását. Megkérdezi van-e
valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja
a következő határozatával:

1/2014.(I.16.) Kt. határozat,
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6768. §-aiban szabályozott adósságátvállalásban való részvételről
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául
szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés öszszegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig - az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel öszszegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat
és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
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6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Erről értesülnek:
1. Magyar Államkincstár pályázat útján
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját
elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselőtestület nyilvános
ülését 15 óra 23 perckor bezárja.

Kmf.

Vincze László
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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