Sárhida, 2014. január 13-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testületének 2014. január 13. napján a
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1635 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel ,
- Balogh Tiborné, települési képvisel ,
- Pete Istvánné, települési képvisel .

Tanácskozási joggal: Császár László, jegyz ,
Ujvári Adrienn igazgatási el adó.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 5 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel,
javaslatot tesz, hogy az alábbiak szerint történjen az ügyek tárgyalása:
A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1. Adósságkonszolidáció.
El terjeszt : Császár László jegyz .
2. Törvényességi észrevétel.
El terjeszt : Császár László jegyz .

Napirendek tárgyalása:

1. Adósságkonszolidáció.
El terjeszt : Császár László jegyz .
Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a vonatkozó el írásokat. Elmondja, hogy Sárhida község Önkormányzatának a
2013. évi m vel dési ház felújítás öner hiteléb l adódóan van az adósságkonszolidációval
érintett hitele. Ennek összege: 1.223 e Ft.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
1/2014. (I. 13.) képvisel -testületi határozat:
1. A
képvisel -testület
Magyarország
2014.
évi
központi
költségvetésér l szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban:
2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben
írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történ
átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A
képvisel -testület/társulási
tanács
kijelenti,
hogy
az
önkormányzat/társulás 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének
biztosításául szolgált.
3. A képvisel -testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó
támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megel legezésére
szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követ 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által
megjelölt fizetési számlára.
4. A képvisel -testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvr l
szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni
a Magyar
Állammal az önkormányzatot terhel , az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képvisel -testület az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képez 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 képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseir l a soron következ
ülésén tájékoztassa a testületet.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : 2014. február 28.
2. Törvényességi észrevétel.
El terjeszt : Császár László jegyz .
Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
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ismerteti a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
2/2014. (I. 13.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Zala Megyei
Kormányhivatal ZAB/030/1870-1/2013. szám alatti törvényességi
felhívását elfogadja, az önkormányzatnak az egyes helyi
közszolgáltatások kötelez igénybevételér l szóló rendeletét jelen
ülésen módosítja. A képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy
döntésér l a Kormányhivatalt tájékoztassa.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Császár László, jegyz : Ismerteti a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelel en a
szükséges rendeletmódosítást szövegét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel, Sárhida
község Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 1/2014. (I. 15.) önkormányzati
rendeletét az egyes helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételér l szóló 9/1999. (XII.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyz könyv 3. számú
mellékletét képezi.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1655 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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