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Szám: 1010-15 / 2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2012. december 13-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén. 
                
 
Határozat száma      Tárgy 
 
62/2012. (XII.13.)   Palócház átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása  
 
63/2012. (XII.13.)     Konszolidációs eljárás kezdeményezése 
 
 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
                ----                                                        ---- 
 
 
Napirend:        
 
 

      1./  Palóc Tájház együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

 2./ Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. december 13-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi   

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont  tartalmával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                         Palóc Tájház együttműködési megállapodás 
jóváhagyása 

   
Mudriczki József polgármester:  
A heves megyei Intézményfenntartó Központ kezdeményezése alapján már korábban döntés 
szletett arról, hogy önkormányzatunk működtetésre átveszi a Magyar Állam tulajdonában álló 
parád, Sziget út 8. szám alatti Palócház ingatlant, amely a település egyik műemléki 
védettségű jellegzetes épülete. Az ingatlan több éven keresztül zárva volt, azonban a 
közelmúltban uniós forrásokból sikerült a tetőfelújítást megoldani. Amennyiben nem kerül 
önkormányzati üzemeltetésbe félő, hogy bezárás fenyegetné, ezért a korábbi ígéretünknek is 
eleget téve, javasolnám a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal az ingatlan 
átvételéről szóló megállapodás jóváhagyását és felhatalmazásomat a megállapodás 
megkötésére. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslatban szereplő megállapodás 
tartalmával és annak aláírására felhatalmazást ad. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
62/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ és Parád 
Nagyközség Önkormányzata között a Palócház átvételéről 
szóló megállapodást jóváhagyja.  
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.  
 

 2./ Napirendi pont 
 
 Egyebek  
 
Mudriczki József polgármester:  
A települési önkormányzatok részére a pénzügyi konszolidációs eljárás keretében kivételes 
egyszeri lehetőség nyílt arra, hogy a fennálló hitel illetve kölcsön állományuktól 
megszabaduljanak, tekintettel arra, hogy az állam magára vállalta az 5.000 fő alatti 
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települések esetében a fennálló hiteleik kiváltását, még ebben az évben. Ennek egyik 
előfeltétele az önkormányzat erre irányuló testületi döntésének meghozatala az eljárás 
kezdeményezése. 
  
Varró Gyula jegyző:  
Önkormányzatunk a Fiat Ducato típusú tehergépkocsi megvásárlásakor a Merkantill Banktól 
vett fel kölcsönt 10 éves futamidőre, és ennek részleteit fizetjük évente a felhalmozási 
kiadások között 600 e forint összegben. 
A bankkal illetve a Magyar Államkincstárral történt előzetes egyeztetés alapján lehetővé vált 
ezen kölcsön ügylet beemelése a hitelkonszolidációs eljárásba, ha és amennyiben a képviselő-
testület erre irányulóan kezdeményezi a konszolidációs eljárást. 
Hangsúlyozni szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezik jelentősebb összegű 
megtakarítással (betét állománnyal) azonban ennek rendeltetése a folyamatban lévő 
projektekhez kötődően az önerő biztosítása. Ezért a fennálló kölcsön törlesztésre szabad 
forrással nem rendelkezünk, így indokolt a konszolidációban való részvételünk.  
Ezen körülmények alapján, az alábbiakban ismertetett határozati javaslatban foglaltak 
elfogadását kezdeményezzük. 
 
Mudriczki József polgármester:  
A Merkantill Bank tájékoztatása alapján a jelenleg még fennálló, a tehergépkocsi 
vásárlásához kapcsolódó kölcsönünk 3,7 millió forint, ennek kompenzálására nyílik jelen 
eljárás keretében lehetőség. Az önkormányzatunk számára egy kivételes alkalom arra, hogy a 
jövő évre pótlólagos forrásokhoz jusson a konszolidáció révén. Ezért is indokolt a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadása, a konszolidációs eljárás kezdeményezése. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
63/2012. számú határozata: 
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 kölcsönnyújtónak. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a kölcsönnyújtó 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.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                           Csortos Béláné                                                Kucsera György 
                              jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 


