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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25.-én, 
18,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli    
ülésen.                              

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

51/2013. (04.25.) Adósságkonszolidációhoz nyilatkozat elfogadása 

52/2013. (04.25.) A Bükkszéki Termálstrand  Kft részére tagi kölcsön nyújtása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
 Bozó Lászlóné képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
     
 
Távolmaradását bejelentette: dr. Katona Miklósné képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egyt képviselő nincs jelen, 
távolmaradását  jelezte, de a testület így is határozatképes.  
 
I. napirendi pont:   Adósságkonszolidációhoz nyilatkozat elfogadása 
  
Zagyva Ferencné:  A Magyar Államkincstárnak az adósságkonszolidációhoz újabb határozatot kell 
hoznunk, de szó szerint azt a változatot, amit ők kiküldtek. A decemberbe hozott határozatunk nem 
jó, ezért kellett most újra összeülnünk. Felolvasom a határozati javaslatot. 
 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény (továbbiakban: 2012. évi költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel, az 51/2013. (04.25.) számú képviselő-testületi 
tanácsi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik. 
 

1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C § (1) 
bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállománya  és annak 2012. 
december 28-áig számított járulékai a 1172/2013. (IV.5.) Korm. határozatban szereplő 
mértékének megfelelő összegét a mellékelt igazoláson ( a továbbiakban: igazolás) szereplő, 
támogatással érintett adósságelemek tőke és járulékrészének csökkentése érdekében a 
Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze. 

2. 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. 

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy ha a 2012. december 17-éig teljesített adatszolgáltatása 
szerint rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó 
adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének bizonyítékául 
szolgál, akkor a betét vagy számlakövetelés összegét 2013. május 10-ei határnappal az 
állam által megjelölt számlára az adott adósságelemet érintő törlesztési célú támogatás 
mértéke szerinti arányos összegig terjedően átutalja. 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok 
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési 
törvény 76/C. § (2) bekezdése b) és c) pontja szerinti, konszolidáció alá nem vont 
adósságelemeket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
51/2013.(04.25.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény (továbbiakban: 2012. évi költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel, az 51/2013. (04.25.) számú képviselő-testületi 
tanácsi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik. 
 

6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési törvény 76/C § (1) 
bekezdése szerint 2012. december 12-én fennálló adósságállománya  és annak 2012. 
december 28-áig számított járulékai a 1172/2013. (IV.5.) Korm. határozatban szereplő 
mértékének megfelelő összegét a mellékelt igazoláson ( a továbbiakban: igazolás) szereplő, 
támogatással érintett adósságelemek tőke és járulékrészének csökkentése érdekében a 
Magyar Állam a hitelező/kölcsönnyújtó felé törlessze. 

7. 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. 

8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy ha a 2012. december 17-éig teljesített adatszolgáltatása 
szerint rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó 
adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének bizonyítékául 
szolgál, akkor a betét vagy számlakövetelés összegét 2013. május 10-ei határnappal az 
állam által megjelölt számlára az adott adósságelemet érintő törlesztési célú támogatás 
mértéke szerinti arányos összegig terjedően átutalja. 

9. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok 
megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

10. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi költségvetési 
törvény 76/C. § (2) bekezdése b) és c) pontja szerinti, konszolidáció alá nem vont 
adósságelemeket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
II. napirendi pont: A Bükkszéki Termálstrand  Kft részére tagi kölcsön nyújtása 
 
Zagyva Ferencné: A tegnapi taggyűlésen megbeszéltük, hogy a Strand részére 5 millió forint tagi 
kölcsönt adunk büfék kialakítására szeptember 15-ig, kamatmentesen. Megkérdezem, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Termálstand Kft. részére 5 millió 
forint tagi kölcsön nyújt büfék kialakítására szeptember 15-ig kamatmentesen.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
51/2013.(04.25.) testületi h a t á r o z a t: 
Felelős: polgármester 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Termálstand Kft. részére 5 millió 
forint tagi kölcsön nyújt büfék kialakítására  szeptember 15-ig kamatmentesen.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 


