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J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 4-én, Mány
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tanácstermében (2065 Mány, Rákóczi
u. 67.) 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Bokodi Sándor
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Dr. Török Péter
Varga Mihály Balázs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó
Fuchs János

jegyző
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, a rendkívüli nyilvános testületi ülést
megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő képviselő megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjeire:
1. A kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levél megadása, a 99/2009. (XI.25.)
önkormányzati határozat visszavonása
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a napirendi javaslatot elfogadja.
Napirend:
1. A kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levél megadása, a 99/2009.
(XI.25.) önkormányzati határozat visszavonása
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1. Napirendi pont: A kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levél megadása, a
99/2009. (XI.25.) önkormányzati határozat visszavonása

Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 99/2009. (XI.25.) önkormányzati határozatával úgy határozott, hogy nem adja
hozzájárulását ahhoz, hogy a Polgármester és a Jegyző felhatalmazó levelet íjon alá a Magyar Államkincstár
részére annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat költségvetési számlájáról
beszedési megbízásokat teljesítsen.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. január 1-jétől az
alábbiak szerint módosult, az Áht. 63 §-a a következő (9)–(10) bekezdésekkel egészült ki:
„(9) Az e törvényben szereplő, kincstár által benyújtott beszedési megbízások teljesítése céljából a helyi
önkormányzat köteles a felhatalmazást a számlavezető hitelintézet részére megadni. Az erről szóló
dokumentációt a kincstár illetékes területi szerve útján a kincstár részére kell megküldeni. A helyi
önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének megváltozása esetén az új számlavezető ellenjegyzésével
aláírt felhatalmazó levelet a változás bejelentésével egyidejűleg köteles megküldeni a kincstár illetékes
területi szerve útján a kincstár részére.
(10) A (9) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a kincstár értesítése alapján a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter a költségvetési támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig
felfüggeszti. Ilyen esetben az önkormányzatot a 64/A. § (7) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.”
Az Áht. 101. §-a a következő (9a)–(9b) bekezdésekkel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdésben szereplő költségvetési szerv köteles a felhatalmazást a számlavezető hitelintézet
részére megadni az e törvényben szereplő kincstár által benyújtott beszedési megbízások teljesítése
érdekében. Az erről szóló dokumentációt a területileg illetékes igazgatóság útján a kincstár részére kell
megküldeni. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzforgalmi számlavezető pénzintézet váltása esetén
az új számlavezető ellenjegyzésével aláírt felhatalmazó levelet, a pénzintézet váltás bejelentésével
egyidejűleg ugyancsak köteles megküldeni.
(9b) A (9a) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a kincstár a (9) bekezdésben szereplő
költségvetési szerv részére az Egészségbiztosítási Alap terhére folyósított támogatás utalását a pótlásig
felfüggeszti. Ebben az esetben a költségvetési szervet kamat nem illeti meg.”
A fentiekre tekintettel a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága megkeresést
küldött részemre, hogy a költségvetési támogatás felfüggesztésének elkerülése érdekében, a felhatalmazás
megadásáról és a felhatalmazó levél megküldéséről soron kívül intézkedjünk.
A megkeresést december 22-én vette kézhez a Hivatal én pedig a mai napon, 2011. január 3-án. Azonnal emailt írtam a Magyar Államkincstárhoz, Fejér megye igazgatójának, Nagy Tamásnak, aki az alábbi választ
adta:
„A jogszabályi változás nemrég következett be, melyről azonnal tájékoztattuk azokat az önkormányzatokat,
akik érintettek az ügyben.
Azon önkormányzatokat, amelyek december 31-ig nem küldték meg a felhatalmazást, le kellett jelentenünk a
központnak. Ezért kérem, hogy a szankciók elkerülése végett minél hamarabb intézkedni szíveskedjék, és a
pénzintézet által záradékolt felhatalmazásokat részünkre küldje meg. A szankciók alkalmazásának
határidejéről a központ rendelkezik, erre ráhatásunk nincsen.”
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Annak érdekében, hogy a felhatalmazás megadható legyen a 99/2009. (XI.25.) határozatot vissza kell vonni.
Az intézkedés azért nem tűr halasztást, mert a felhatalmazás elmaradása esetén a normatíva támogatásunkat
nem kapjuk meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti határozat visszavonásáról dönteni, és a felhatalmazás
megadásához hozzájárulni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszavonja 99/2009. (XI.25.)
önkormányzati határozatát.
Továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Polgármester és a Jegyző felhatalmazó levelet íjon alá a
Magyar Államkincstár részére annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat
költségvetési számláról beszedési megbízásokat teljesítsen.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalja.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2011. (I. 04.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszavonja 99/2009. (XI.25.)
önkormányzati határozatát.
Továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Polgármester és a Jegyző felhatalmazó levelet íjon alá a
Magyar Államkincstár részére annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat
költségvetési számláról beszedési megbízásokat teljesítsen.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét majd a
rendkívüli nyilvános ülést bezárja.
k.m.f.
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