
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2012.  december 12-én (szerdán) 15 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés az önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről. 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

    

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A mellékelt útmutató alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell az önkormányzati 

adósságkonszolidáció végrehajtásáról. 

 

Kérem a képviselőket, hogy az útmutatóban foglaltak szerint az alábbi határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 12.) Határozata: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat az 

adósságkonszolidációban részt kíván venni. 

3. A Képviselő-testület megadja a Ptk. 286. §-a szerinti hozzájárulást. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul a konszolidációval összefüggésben a banktitkot 

képező, önkormányzatra vonatkozó adatok MÁK általi kezeléséhez. 

5. A Képviselő-testület nyilatkozik, 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 felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati 

adatszolgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodás 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. december 17. 

 

 

 

 



vagy: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 12.) Határozata: 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény (továbbiakban 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-ában 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat 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 az Önkormányzat 

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. § (1) 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: polgármester 

 

Határidő: 2012. december 17. 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 12.) Határozata: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

(továbbiakban 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-ában foglaltakra figyelemmel a 

következőkről nyilatkozik: 

 

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 

alatt nem áll. 

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 nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, illetve 

annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál. 

5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok 

megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2012. évi 

költségvetési törvény 76/C. § (2) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont 

adósságelemeket. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2012. december 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kőszegi Zoltán, Dabas Város Polgármestere az alábbi megkereséssel fordult 

Önkormányzatunkhoz Heli István építéshatósági ügyintéző továbbfoglalkoztatásával 

kapcsolatban. 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény 61. §-a módosította Az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60. §-át, mely szerint: 

„(5) 2013. január 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladat-és hatáskör önkormányzati 

társulás útján nem látható el.” 

Ez a feladat a körzetközponti jegyző, azaz Dabas Város jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A 

korábban működő, 5 települést magába foglaló társulást meg kell szüntetni. Az építéshatósági 

ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselők közül, Heli Istvánt áthelyezéssel önkormányzatunk 

továbbfoglalkoztatni kívánja.  

Mivel azonban fent nevezett kolléga továbbra is az Ön településének építéshatósági feladatait 

fogja ellátni, kérném együttműködését és segítségét az ügyintéző foglalkoztatása tárgyában. 

A kötelező foglalkoztatás ellenére Dabas nem rendelkezik plusz 1 fő diplomás köztisztviselő 

bérének fedezetével. Az éves költségek tervezetét mellékletben csatolom. 

Kérem, hogy a mellékelt megállapodás aláírásával, és az Ön településének lakosságszám 

arányos költségvetési hozzájárulás vállalásával, a foglalkoztatás sikerességéhez hozzájárulni 

szíveskedjen.” 

 

 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban a kiadott határozati javaslat alapján hozzák meg 

döntésüket. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (12. 12.) Határozata: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heli István építéshatósági feladatokat 

ellátó köztisztviselő 2013. január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásával egyetért, s 

felhatalmazza Szalay István polgármester urat az alábbi szövegezésű együttműködési 

megállapodás megkötésére: 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

Dabas Város Polgármesteri Hivatala  2370 Dabas, Szent István tér 1/B. (adószám:  

15391126-2-13 bankszámlaszám: 64400099-10918018)  képviselője: Garajszki Gábor 

jegyző (továbbiakban: Foglalkoztató) 

 

másrészről  

Kakucs Község Polgármesteri Hivatala cím: 2366 Kakucs, Fő utca 20.  adószám: 15441269-

1-13, bankszámlaszám: ……(képviselő:…………………………………… (továbbiakban: 

Hivatal) között a mai napon Heli István építéshatósági ügyintéző foglalkoztatása tárgyában 

az alábbi feltételekkel: 

 

   



1. Foglalkoztató 2013. január 1-től vállalja Heli István köztisztviselő továbbfoglalkoztatását 

áthelyezéssel, határozatlan idejű kinevezéssel, változatlan bérezéssel és a csatolt 

táblázatban foglalt juttatásokkal a 2011. évi CXCIX. törvény alapján (Kttv.). 

 

2. Hivatal vállalja, hogy az ügyintéző foglalkoztatásához a település 2011. január 1-i 

lakosságszám arányában hozzájárul. A hozzájárulást havonta utólag, a Foglalkoztató által 

kibocsátott számla alapján átutalással teljesíti. 

 

3. Foglalkoztató a hozzájárulás fejében vállalja, hogy az ügyintéző a megállapodásban részes 

településeken hetente legalább 1 napon ügyfélfogadást tart. A heti időbeosztás további 

egyeztetés során kerül kialakításra. Az ügyintéző állandó munkavégzési helye Hernád, 

Köztársaság u. 47. Szabadság, betegállomány vagy egyéb távollét esetén az ügyintéző 

helyettesítését a Foglalkoztató Polgármesteri Hivatal Építéshatósága látja el (Dabas, Szent 

István tér 1/B.) cím alatt. 

 

4. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kttv. előírásai az 

irányadóak. 

 

Jelen megállapodást a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Dabas, 2012. december …………. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………… 

                  Jegyző                                                                                        Jegyző 

 

 

 

Egyetértek: 

                          ……………………………..                         …………………………………. 

                                          Polgármester                                                     Polgármester 

 

 

 

 


