
TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
407-38/2012.

K I V O N A T
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 13-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2012. (XII. 13.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 13-i nyilvános ülés 
módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Tét város adósságkonszolidációjához kapcsolódó határozatok meghozatala. 
2. A  köznevelési  intézmények  állami  fenntartásba  vételével  összefüggő 

megállapodás jóváhagyása. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -

k.m.f

dr. Kukorelli László s.k. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző s.k.
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Baranyai Zoltánné s.k. Boros Zoltán s.k.
képviselő képviselő



TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
407-38/2012.

K I V O N A T
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 13-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.

1.  TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL  KAPCSOLATOS 
DÖNTÉSEK MEGHOZATALA. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2012. (XII. 13.) határozata:
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. § 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 adósságkonszolidáció során 
a  Magyar  Államkincstár  a  banktitkot  képező,  az  önkormányzatra  vonatkozó,  a 
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Felelős: dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:   2012. december 17.

k.m.f

dr. Kukorelli László s.k. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző s.k.
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Baranyai Zoltánné s.k. Boros Zoltán s.k.
képviselő képviselő



TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
407-38/2012.

K I V O N A T
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 13-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.

1.  TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL  KAPCSOLATOS 
DÖNTÉSEK MEGHOZATALA. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2012. (XII. 13.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot teszi: 
Tét Város Önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi  
CLXXXVIII.  törvény  (továbbiakban:  2012.  évi  költségvetési  törvény)  76/C.  §-ában 
foglaltakra  figyelemmel,  a  151/2012.  (XII.  13.)  számú  képviselő-testületi  határozat 
felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.
1. Az önkormányzat kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 

alatt áll: IGEN NEM
2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. 

§ (1) bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállományát és annak 2012. 
december 28-áig számított járulékait a 76/C. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti igazoláson 
(a  továbbiakban:  igazolás)  szereplő,  támogatással  érintett  adósságelemek  tőke  és 
járulékrészét a Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze.

3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. 
§ szerinti  adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár  a banktitkot  képező,  az 
Önkormányzatra  vonatkozó,  a  törlesztéshez  szükséges  adatokat,  információkat 
megismerje és kezelje.

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 
RENDELKEZIK NEM RENDELKEZIK

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez 
kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.
Amennyiben az Önkormányzat rendelkezik ilyennel,  kötelezettséget  vállal arra,  hogy a 
betét  vagy  számlakövetelés  összegét  a  2012.  évi  költségvetési  törvény  76/C.  §  (4) 
bekezdés  d.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelőn  2012.  december  28-án  az  állam által 
megjelölt számlára átutalja.
Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  az  igazolás  teljes  körű,  az  abban  szereplő  adatok 
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési 
törvény 76/C. § (2) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

Felelős: dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:   2012. december 17.

k.m.f

dr. Kukorelli László s.k. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző s.k.
polgármester jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Baranyai Zoltánné s.k. Boros Zoltán s.k.
képviselő képviselő



TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
407-38/2012.

K I V O N A T
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 13-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.

1. A  KÖZNEVELÉSI  INTÉZMÉNYEK  ÁLLAMI  FENNTARTÁSBA 
VÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (XII. 13.) határozata:
Tét  város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  utólagosan  jóváhagyja  a  köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz  kapcsolódó  létszám  átadásról,  valamint  a  feladatellátáshoz 
kapcsolódó  vagyonelemek,  jogok  és  kötelezettségek  megosztásáról  szóló 
megállapodást. 
Felelős: dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:     értelem szerint

k.m.f

dr. Kukorelli László s.k. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző s.k.
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Baranyai Zoltánné s.k. Boros Zoltán s.k.
képviselő képviselő


