
Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-ei 

rendkívüli nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 524-525/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

 

1./ Előterjesztés önkormányzati adósságállomány konszolidációjának végrehajtására. 

 

2./ Biomassza kazán beruházás kivitelezőjének kiválasztása. 

 

 

Tornyospálca, 2012. december 17.  

 

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 

17. napján  megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Dr. Kovács József , Móré Gáborné, Szántó 

József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző  

                                      

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

Agárdi Sándor, Csépke Csaba,  Dr. Legény Zsolt akik távollétüket előzetesen jelezték. 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket és a 

tanácskozási joggal jelenlévőket.   

Megállapítja, hogy az ülés  4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Móré Gáborné képviselő  személyében, 

akit a képviselő-testület  3„igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívó 

szerint. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Mivel más javaslat nem érkezett, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadta el az ülés napirendjét: 

 

 

1./ Előterjesztés önkormányzati adósságállomány konszolidációjának végrehajtására. 

 

2./ Biomassza kazán beruházás kivitelezőjének kiválasztása. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés önkormányzati adósságállomány konszolidációjának 

végrehajtására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

 

A napirendi pont előadója  szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a hozzászólásokat. 

 



Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

524/2012.(XII.17)  

határozata 

 

az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. 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. Kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

 

3. A polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 

1. pontban megjelölt adósságelemeik tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az 

önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében: 

 

a) a hitelező 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. 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. Hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 

Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 

Tárgy:/2.tsp./ Biomassza kazán beruházás kivitelezőjének kiválasztása. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Beérkezett árajánlatok ismertetése. 

 

A polgármester ismerteti az Újfalusi úti épület kazánberuházására érkezett ajánlatokat a 

következők szerint: 

 

 



1. Borszab Bt.  (4800 Vásárosnamény, Bocskai utca 27.) 

     Ajánlati ár: nettó              3 345 000 Ft  

                        áfa 27 %          903 150 Ft 

                        bruttó            4 248 150 Ft 

 

2. Naményi Építők Kft. ( 4811 Kisvarsány, Széchenyi u. 84.) 

     Ajánlati ár: nettó              3 595 000 Ft 

                        áfa 27 %           970 650 Ft 

                        bruttó            4 565 650 Ft 

 

3. Haqndel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.) 

    Ajánlati ár: nettó              2 967 340 Ft 

                       áfa                    801 182 Ft 

                       bruttó             3 768 522 Ft 

 

A polgármester szavaztat a kazánberuházás kivitelezőjének kiválasztásáról. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

525/2012.(XII.17.)  

határozata 

 

az Újfalusi úti épület kazánberuházás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. A támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére érkezett ajánlatok közül a 

HANDEL  KFT  (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.) ajánlatát fogadja el:  2 967 340 Ft 

Áfa 27 %  801 182  Ft, bruttó 3 768 522  Ft , azaz  hárommillió hétszázhatvannyolcezer 

ötszázhuszonkettő  forint összegben. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

A Képviselő-testület több napirendet nem tárgyalt, ezért a polgármester az ülést 

bezárta.  

 

K.m.f.t. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                jegyző 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

 

 

 

Móré Gáborné 

      képviselő 


