
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 386-13/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december
14-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Nemes Árpádné települési képviselő
Sebestyén Géza települési képviselő

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Aktuális feladatok Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Aktuális feladatok
Előadó: Marton László polgármester

Konszolidáció

Marton László:

Az állam a likvid hiteleit  kifizeti  a  bankoknak,  ehhez azonban testületi  döntés  kell.  Nem
tudjuk mennyi önhikit kaphatunk, de a likvid hitel kiváltás az biztosan megtörténik.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
konszolidációról az alábbi határozatot hozta:

85/2012(XII.14.) Kt. sz. határozat

1.  Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Magyarország  2012.  évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (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.
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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 egyéb
költségeit  az  önkormányzat  helyett  az  állam  közvetlenül  megfizesse  a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
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 adósságkonszolidáció során
a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Könyvtárüzemeltetés

Marton László:

A könyvtár üzemeltetésében változás lesz 2013-tól. Devecser helyett a Megyei Könyvtár lesz
a  fő  szolgáltató.  Ismertette  az  erről  szóló  megállapodást,  javasolta  fogadja  el  a
képviselőtestület.

Somlóvásárhely Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
könyvtárellátási megállapodásról az alábbi határozatot hozta:

86/2012.(XII.14.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
Megállapodást  a  könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtásáról  és
igénybevételéről jóváhagyja.
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A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására.
(A Megállapodás a könyvtárellátási  szolgáltatás nyújtásáról  sé
igénybevételéről a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Marton László:

Ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás levelét. 2013.
január végéig kell erről döntést hozni. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nonprofit kft. alapításáról
az alábbi határozatot hozta:

87/2012.(XII.14.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  más
önkormányzataival, hogy 2013. január végéig döntést tudjanak
hozni  egy  nonprofit  kft.  megalapításáról  a  hulladékkezelés
érdekében

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 18.20 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


