JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 12-én, 16 órakor
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Fuchs János képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Rácz Andrea jkv. vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A meghívóban közölt napirendi pontok szerint az alábbiak szerint teszek javaslatot a
rendkívüli ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. december 12-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő támogatása
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban
kérdésük, vagy észrevételük? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e
a javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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141/2012. (XII.12.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. december 12-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő támogatása
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő támogatása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Állam a 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C.
§-ában az alábbiak szerint támogatja Önkormányzatunkat:
„76/C. §(1) Az állam – a (2)–(7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és
(11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást
nyújt (a továbbiakban: törlesztési célú támogatás) az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település
települési önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: támogatással érintett
önkormányzat) 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint
ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez (a továbbiakban
együtt: törlesztés). A törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)–c)pontjában foglaltaknak megfelelő –
kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson
alapuló – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé
fennálló tartozásokat foglalja magában.”
A támogatás elnyeréséhez azonban az alábbi határozat meghozatalára van szükség, amely
egyik lépése az adósságkonszolidáció végrehajtásának, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet annak meghozatalára.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő támogatása
1. A képviselő-testület 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 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 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 a 76/C. § szerinti adósság konszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a
törlésztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatosan?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mekkora ez az összeg?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az útfelújításból 24 millió forint, működési hitel 9,5 millió forint, valamint 5 millió forint
rulirozó hitelkeretünk van.
Mi ezt az 5 milliót fogjuk leginkább megérezni, illetve azt a 6 milliót, amivel jövőre kevesebbet
kell fizetnünk, bár ezt csak és kizárólag a kötelező feladataink fedezésére költhetjük, de 2014-től
már nem kell elkülönítve kezelni.
A mai napon nézik a bankok a pillanatnyi pénzügyi állást, december 14-ig küldik meg a
nyilatkozatot és hétfőn ezt elektronikusan és papíralapon is meg kell küldeni a Kincstár
részére.
Bálint Istvánné képviselő:
Ebbe a gázszámláink is benne vannak, mert az is nagyon sok.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kifizettük a számláinkat, amik jelen pillanatban rendelkezésünkre álltak, de nem fizettük ki
Etyeket, Bicskét, Fejérvíz részlet stb..
Bálint Istvánné képviselő:
Várható még ebben az évben bevétel?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
20-a körül várható a normatíva, valamint a fizetések fedezete, ezen kívül az önhiki, ha kapunk
de erről a végleges döntés december 15. körül várható. Eredményesnek mondható a kiküldött
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szemétszállítással kapcsolatos levél, melynek eredményeként sokan befizették a fennálló
tartozásukat.
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
142/2012. (XII.12.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a Magyar Állam által történő támogatása
1. A képviselő-testület 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 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 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 a 76/C. § szerinti addósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a
törlésztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Sajnos van egy rossz hírem, mely szerint a jelenleg elfogadásra javasolt költségvetési tervezet
szerint 2013-ban 8 fő lesz az engedélyezett a Hivatalban, viszont feladatból annyira keveset
vesznek el, főként olyanokat, amikből eddig is kevés volt, hogy nagyon nehéz lesz a kisebb
létszámmal a jelenlegi feladatok ellátása.
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Azokon a településeken, ahol van saját bevétel, ott az önkormányzatoknak van lehetőségük
plusz egy-két főt foglalkoztatni, de nekünk és azoknak a kis településeknek, ahol nincs saját
bevétel, vagy elenyésző ott erre nincs lehetőség.
Én ezt a problémánkat jeleztem Tessely Zoltán képviselő úrnak, aki azt mondta, hogy ennek a
veszteségnek megpróbálják a kompenzációját kidolgozni, de én ebben e pillanatban nem
hiszek.
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést 16 óra 40 perckor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

