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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. december 15. napján megtartott  
14.00 órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:     

Tímár László              polgármester 
Dr.Bessenyei Ákos                           képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna                  képviselő 
Kiss Ferenc                                       képviselő 
Molnár Andrásné                              képviselő 
Somodi Mihály                                 képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
            Vargáné Tóth Márta                          jegyző 
            Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 
             
             
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket a képviselő testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő testület 
határozatképes. Tudatja, hogy Bencze László képviselő társa jelezte távollétét. Megkérdi, 
megkapta-e mindenki a testületi ülés anyagát. Jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné Ollári 
Anna és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
 
1. napirendi pont: Önkormányzati adóság konszolidáció 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a kiküldött anyag alapján mindenkinek van tudomása az önkormányzatok 
konszolidációjáról. Az Állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, 
hiteleik visszafizetéséhez az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési 
Önkormányzatok, és a Kistérség Többcélú Társulások számára. Ismerteti, hogy a tegnapi nap 
folyamán Egerben voltak a számlavezető pénzintézetnél, ahol rendelkezésükre bocsátották 
azon pénzügyi adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mind ezek által a MÁK felé, be 
tudják nyújtani azt az összeget, amely az Önkormányzat hiteleként szerepelnek. Két hitele van 
az Önkormányzatnak, az egyik a folyószámlahitel, a másik az óvoda felújítására felvett hitel. 
A kiküldött anyagban szereplő főösszeg 2012.12. 28-ig tartalmazza a kamat, és kezelési 
költség teljes összegét is. Emlékeztet arra, hogy 2013.01.01-től feladat finanszírozásra térnek 
át az Önkormányzatoknál, ennek egyik fontos része, hogy ezen hitelállományt, az 
Önkormányzatoknál rendezni tudják. Amit ezt követően kap az Önkormányzat, azt csak 
feladat finanszírozásra lehessen felhasználni. Elmondja, hogy a határozati javaslat 6 pontban 
került felsorolásra, amelyet egyben kell elfogadni. Szavazásra teszi fel, és elfogadásra 
javasolja az önkormányzati adóság konszolidációról szóló határozati javaslatot. 
 
  

 (szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta. 
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128/2012.(XII.15.) Önkormányzati határozat 

 
1. A képviselő-testület/társulási tanács 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/társulási tanács 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/társulási tanács felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét, 
hogy az önkormányzat/társulás 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 / társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat / társulás nem 
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy 
teljesítés biztosítékául szolgál.  
6. A képviselő-testület/társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, 
megismerje és kezelje.  
Tarnaméra 2012. december 15 
 
…………….…………………….                         ………………………………….. 
 Tímár László       Vargáné Tóth Márta 

polgármester        jegyző 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a mai napon a döntés, és az ehhez szükséges anyag, a rendszerben rögzítésre 
kerül, hétfői nap a határidő, addig minden Önkormányzatnak ezt meg kell tenni. Bízik abban, 
hogy ez a döntés az Önkormányzatok életében változást hoz, ami olyan gazdálkodásra 
sarkalja az Önkormányzatokat, hogy hatékonyan és jobban működjenek, nem mintha eddig is 
nem ezt tették volna. Látni kell, hogy azon összegek, amelyek felvételre kerültek az 
Önkormányzatok részéről, azok a kötelező feladatok ellátása miatt történtek. Úgy gondolja, 
hogy az Ország és az Önkormányzatok életében nagyon-nagy dolog, hogy ilyen lépés történt, 
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bízik abban, hogy ez minden Önkormányzatot jó irányba visz a továbbiakban. Megköszöni 
képviselő társai munkáját. Mindenkit kér arra, hogy az Iskolai Karácsonyi ünnepségen és az 
azt követő rendezvényen vegyen részt. Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 14.15 
órakor bezárta. 
 

         k.m.f. 
 
 
 
                         Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 

  polgármester                                                    körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
                    Keresztesiné Ollári Anna                        Somodi Mihály 
                                képviselő                                           képviselő 


