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Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 14-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:

Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,
Varga József képviselők
Tanácskozási joggal résztvevő:
Balogh Edith jegyző, Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető

Papp János polgármester üdvözli a képviselőket, Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, és megnyitja a mai testületi ülést.
Napirendi pont elfogadása
Papp János polgármester javaslatot tesz a mai napon tárgyalandó napirendre,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint elfogad:
1. Napirend – Az önkormányzat adósságállományának megtárgyalása

1. Napirend
Az önkormányzat adósságállományának megtárgyalása
Papp János polgármester tájékozatja a képviselőket, hogy decemberi testületi
ülésen már beszéltek erről a témáról a folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
napirendnél. A 2014. évi költségvetési törvény értelmében a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzése érdekében 2013. december 20-án fennálló
adósságállományt átvállalja az állam.
Ehhez a képviselő-testületnek a határozat-tervezetben leírtak alapján döntéseket
szükséges hozniuk, az adósságállomány átvállalásának igénybe vételéről, az
adósságelemhez kapcsolódó számlakövetelésről, a befolyó támogatás összegéről,
az állam és az önkormányzat közötti megállapodás megkötéséről.
Polgármester úr kéri, hogy az adósságátvállalással kapcsolatban hatalmazza fel a
képviselő-testület a nyilatkozatok megtételére.
A napirendhez hozzászólnak: Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető, és Fenyves
Györgyné képviselő.
Papp János polgármester felolvassa határozati javaslatát, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselő-testület - szavazáskor jelenlévők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal
(egyhangú) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot.
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1. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását
igénybe kívánja venni.
2. Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én
nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
teljesítésnek biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás,
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésre szolgáló ügyletté válik,
úgy a befolyt bevétel összegét, 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 átvállalásról.
5. A
képviselő-testület
az
adósságátvállalással
összefüggésben
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti
nyilatkozatokat, s 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.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a
testületet.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: 2014. február 28.
Erről értesülnek: 1.) Valamennyi képviselő, Helyben
2.) Pénzügyi vezető, helyben
3.) Magyar Államkincstár, Szolnok
4.) J.N.Sz. Megyei Kormányhivatal Szolnok
5.) Irattár
Papp János polgármester megköszöni a képviselői munkát, és bezárja a mai
testületi ülést.
Rákócziújfalu, 2014. január 14.
Papp János
polgármester

Balogh Edith
jegyző

