
 

 

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 
9962 Csörötnek, Vasúti út 5. 

� (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 

 

 

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2012. 

KIVONAT  
A képviselő-testület 2012. december15.-i nyílt üléséről  

 
 
 
 

1. 134/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

2. 135/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás működéséről és Kocsis Zsolt polgármesternek a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

3. 136/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖRRAGO projekt csörötneki 
projektrészének előfinanszírozására kötött kölcsönszerződést és a hozzá kapcsolódó óvadéki 
szerződést 2013. július 31-ig meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

4. 137/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
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 
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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. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat – a Csörötnek és mikrotérsége 
szennyvízcsatornázás keretében az MFB Zrt-nél felvett és fennálló hitelhez kapcsolódóan az 
MFB Zrt-nél vezetett FHLA 000018 számú betétszámlán a kölcsöntörlesztés biztosítékaként 
4.500.000,- Ft és járadékai összegű óvadéki betéttel rendelkezik, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett ezen adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy 
teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz 
kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal,  az állam 
által megjelölt számlára utalja.  
Továbbá az Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a konszolidációval érintett 
egyéb adósságelemek (MFB Zrt. – Komplex egészségügyi szolgáltatóház építése 
Csörötneken, SAVARIA Takarékszövetkezet – folyószámlahitel) tekintetében nem 
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten az 
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.  
 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

5. 138/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Müllex-Körmend Kft-vel a szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződést 2013. március 31-ig 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

6. 139/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény alapján szerződést köt a Vasivíz Zrt.-vel a víziközmű vagyonelemek 
önkormányzati tulajdonba adásáról. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

7. 140/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörötnek, Fő út 19. szám alatti 
Egészségházban található szakorvosi rendelő és a kapcsolódó helyiségek bérletére szerződést 
köt dr. Rada Gábor szülész-nőgyógyász szakorvossal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 

8. 141/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester, Balogh Éva igazgató 
 
 
 

9. 142/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester, Kovács Tiborné igazgató 
 
 
 

10. 143/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési könyvtári ellátás 
biztosítása, a könyvtári szolgáltatások megszervezése tárgyában megállapodást köt a 
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárral. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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11. 144/2012. (XII. 15.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlan és gazdaságosan rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem tehető 
vagyontárgyak selejtezését kezdeményezi, amelyeket az Önkormányzat a selejtezési eljárást 
követően térítésmentesen a Csörötneki Polgárőr Egyesület részére átad. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2012. december 28. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 körjegyző 


