Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2012. sz. jegyzőkönyve

25. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. december 13. napján 10 óra 15 perces kezdettel megtartott Képviselőtestületi ülésen.
Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Majnik László képviselő
Hutter Jánosné jegyző
Tömör Józsefné aljegyző
Vargáné Fodor Rita pü.csv.
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 4
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek
felkérem Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat. A javaslatot jelenlévők 4
egyöntetű igen szavazattal támogatják.
A meghívón szereplő napirendekhez a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata
alapján 2. napirendként javasolom tárgyalni az Általános Iskola megállapodás módosítása
című napirendet.
A javaslatot jelenlévők 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint
tárgyaltak.
1./ Hitelkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v.
2./ Általános Iskola megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
1./ Hitelkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk a mai napon, 6 fő jelenlétével határozatképes
volt. A bizottság egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, a
konszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok aláírását támogatta.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatának
megfelelően a határozati javaslat elfogadását.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 4 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal
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280/2012. (XII.13.) sz. KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az állam hitel átvállalásáról
készített előterjesztést. A hitelátvállalás miatt a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatokat
teszi:
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.
4. A képviselő-testület felhatalmazza
önkormányzat nevében:

Mezőfi

Zoltán

polgármestert,

hogy

az

a.)

a hitelezők 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 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. december 17.
2./ Általános iskola megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szerdán az aláírás előtt néhány észrevétel merült fel a
tankerületi igazgató részéről. A korábban jóváhagyott megállapodásban néhány adat
pontosításra került. Ami lényeges változás, hogy a tolmácsi tagintézmény esetében csak a
fenntartói feladatokat adja át a városi önkormányzat, a működésre vonatkozóan Tolmáccsal
fognak megállapodást kötni. A képviselőkkel telefonon egyeztettük ezeket a módosításokat,
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végül is ebben a formában került a megállapodás aláírásra. Ezt kellene most hivatalosan
megerősítenie a Képviselő-testületnek. A bizottság ezt a javaslatot támogatta.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Aki a módosításokkal egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 4 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

281/2012. (XII.13.) sz. KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 276/2012. (XII.11.) határozatában
foglaltakat megerősíti, azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
(székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) megkötendő 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
megállapodás tervezet aláírásakor elvégzett adatmódosítást jóváhagyja.
A módosítások a következők:
• a megállapodás 4.oldal 3.pontjábanaz önkormányzat részéről átadásra kerülő
alkalmazotti létszám: 0 fő;
• a megállapodás 4.oldal IV.fejezet 1.pontja alatt a Fenntartásra és működtetésre
átadásra kerülő köznevelési intézmények címszó alól a tolmácsi tagintézmény
átkerül a Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmények címszó alá.
• a megállapodás 6.oldalán az 1.pontban megjelölt valamennyi létszámadat 0.
• a megállapodás 6.oldalán az 2.pontban a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott óraadó(k) száma: 9 fő, az egyéb megbízási jogviszonyban
foglalkoztatottak száma: 1 fő.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. december 13.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 10 óra
30 perckor bezárom.
Kmft.

Dr. Katona Ernő
alpolgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
jkv.hit.

Majnik László
jkv.hit.
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