
Farmos Község 
Önkormányzat 
   

J e g y z ő k ö n y v 
 
 Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én 
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Dr. 
Ács Attila, Dr. Ács József Ferenc, Kollár Ferenc, Miknai Ferenc, Vincze Tamás 
képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:: Turóczi István Zoltánné jegyző 
 
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Kollár Ferenc és Miknai Ferenc képviselőt.  
 
Napirendi pont:  
 
1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció 
     Előadó: Horváth László polgármester 
 
Horváth László polgármester:  Az országgyűlés a 2012. december 3-i ülésnapján 
elfogadta a 2012. évi CLXXXVIII. törvényt a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról. A törvény 76/B-
76/D.§-aiban rendelkezik arról, miszerint: Az állam egyszeri, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást nyújt az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település 
települési önkormányzata számára a 2012. december 12-én fennálló adósságállományának 
teljes visszafizetéséhez.  
Farmos község esetében a 2012. december 12-én fennálló adósságállomány: 34.247.989 Ft.  
A költségvetési támogatás elfogadásához Képviselő-testületi határozat szükséges. Javasolja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján a támogatás elfogadását.  
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

144/2012. (XII.14.) képviselő-testületi határozat 
     Önkormányzati adósságkonszolidációról 
 
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Költségvetési tv.) módosításáról 2012. december 3-án elfogadott 
2012. évi CLXXXVII. törvényt, és az alábbi döntést hozta.  
 

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. 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 egy költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül 
megfizesse a hitelezőnek.  

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében:  
 

a.) a hitelezők 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 felellős 
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. 

 
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.  

 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Horváth László polgármester 
Értesül: Horváth László polgármester 
 Turóczi István Zoltánné jegyző 
 Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos 
 Magyar Államkincstár 
 Illetékes pénzintézet 
 

Kmf. 
  

 
Horváth László         Turóczi István Zoltánné 
polgármester                                            jegyző 

 
 

     Kollár Ferenc         Miknai Ferenc 
     jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
 


