
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én  
16. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Takács Ferenc, Kápolnás Szabolcs képviselők 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint 
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés: 
1./ Adósságkonszolidációban részvételről döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2./ Egyebek 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ Adósságkonszolidációban részvételről döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a lehetőséget biztosít az 
önkormányzatnak az adósságkonszolidációban való részvételre, mivel átvállalják a megszűnt 
közműtársulatoktól átvett hitelt. Javasolja, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (I.14.) képviselő-testületi határozata: 
1. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 



(a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
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 2013. december 31-én 

adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 
 
3. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) 
bekezdése szerint a Sberbank által kiállított igazoláson 
(továbbiakban: igazolás) szereplő 2013. december 31-én fennálló 
adósságállományát és annak 2014. február 28-áig számított 
tőkeállományát, illetve annak 2014. február 28-ig számított 
járulékrészét a Magyar Állam átvállalja. 

 
 
4. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében:  
a.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges 

adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,  

b.) a költségvetési törvény 67-68. §-aiban meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter 
kezdeményezi.  

 
5. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

önkormányzat 2013. december 5. napján nem rendelkezett olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami 
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, 
illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.  

 
 
6. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy 67-68.  §-ok szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra 
vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, 
megismerje és kezelje. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

   Határidő: 2014. január 15. 

 
2./ Egyebek 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti a Kanizsai Dorottya Kórház terület váltásával kapcsolatos 

támogatás kérése ügyben írt levelet. Javasolja, hogy támogassák a kérést, de azzal a 

kikötéssel, hogy anyagi hozzájárulást ehhez nem tudunk biztosítani, valamint a területváltással 

az ellátás színvonala ne csökkenjen. 



 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (I.14.) képviselő-testületi határozata: 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja a 
Kanizsai Dorottya Kórház Dél- dunántúli egészségügyi térséghez 
való csatlakozását, azzal alábbi feltételekkel: 
- a területváltással az ellátás színvonala ne csökkenjen 
- az önkormányzat a területváltással kapcsolatos esetlegesen 

felmerült többletkiadásokhoz anyagi forrást nem tud biztosítani. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntéséről a Kanizsai Dorottya Kórház 

Főigazgató Főorvosát tájékoztassa.   

 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika 
jegyző 
Határidő: azonnal 

 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 16.30 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 

 


