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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

A képviselő-testĺ.ileti ülés időpontj a:Z}I3.július 17. I sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatás z Magyar Áltu- által töľténő adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedésekľől.

A napirendet nyílt tilésen kell targyalni' döntés nem sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véLeméĺyezi tr

Hatźn o zatí j av aslat a bĺzotĺság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őtefiesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testiilet az 5612013. (II.20.) szźĺrń hattrozatában dönttitt az onkormtnyzat
adósságállomanyanak Magyar Allam által történő átvá|Ialásával kapcsolatos kéľđésekben. A
hatźrozat alábbi pontjai szerint:

4. az adősságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) megtegye a költségvętési törvény 72-75. $-ai szerinti nyilatkozatokat és

intézkedéseket,

b) az átvállalással érintett adósság tészétképező váltó állomźnyát a költségvetési törvény
12. 5 (5) bekezdéséľe figyelemmel - a kölcsön- vagy hiteljogviszoĺlrlya| azonos
feltételekkel _ fej le s zté s i hitel l é alakĺtj a át,

c) a költségvetési törvény 74.$ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kĺjsse
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5) utasítja a polgĺírmestert, hogy az ađősságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő ülésén tájékoztassa a testiiletet.

A Képviselő-testület 20|3. március 6-i ülésén ttĺtgya|ta az addig tett intézkedésekľől szóló
polgáľmest eri tźljékonaót. 2013 . j únius 27 -i ulésén döntĺjtt a vá|tő átvá|Ia|ásával kapcsolatos
kérdésekben' feIhata\mazta a polgármestert a váLtők átvtilalásäva| kapcsolatos
Tartozásátvállalási szerződések a|áirására, azUI5. sziĺmú váltó helyett új váltó kibocsátásáról.
Az előterjesztésben tźljékońatĺam a Tisztelt Képviselő-testületet az tLtvtL|Ia|ással érintett
hitelszerzodesekrol is, melyek az alttbbiak:
Bank megnevezése

Magyarországi Volksbank Zt.
Magyarországi Volksbank Zrt.
CIB Bank Zrt.
K&H Bank Zľt.
CommerzbankZrt.

Hitelszeľződés
száma
BH-35|5ĺf004.
BH-39481f006.
GAQ-031168
sFI-MtrN-o9-ffvf
Váltó (névéték)

Hitel 2013. június Átvállalás összege
I9-i źi|ománya
6.319.2f0,76 EUR 3.f60.985,59 EUR
2.f75.599,01 CI{F f.275.599,01 CHF
f00.0f4.084Ft 94.669.070,4Ft
1.913.041.884,-Ft r.05f.67f.407,fFt
17.s7r.484 Crtr 8.720.979.68 CFH

Az előterjesztés 1 . számiĺ mellékletében összefoglalva bemutatásra kerĹil az onkormtnyzat
adósságállománya átvźLIIa|ás előtt és átvállalás után.

ATartozásátvállalási megállapodásokaz onkoľmanyzatrészéről a Magyaľországí Volksbank
Zrt-vel 20113. junius 20. napjźn, a K&H Bank Zrt-ve| 2013. június 24. napján, a

Commerzb ank Zrt-v eI 20 13 . j únius 27 . napjtn kerültek alź.í.tźsr a.

A CIB Bark Zrt-vel nem kellett megállapodást kötni, adatszoIgáItatás kellett a MÁK fele
küldeni, mely alapj źn a Magyar Allam a támogatás formájában teljesíti a Bank felé az
átr áI|a|t hitel ö s sze gét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az átvźila|t adósság miatt a

hite|szerződések is módosításľa kerültek.

A MagyarországiVolksbank Zrt-vel kötött BH-35l5l2004, szeruődés és a K&H Zrt-vel kdtdtt
SFI-MUN-09-2}I12. szeruódés esętében a futamidő váItozatlan maradt, a törlesztő részletek
arĺínyosan csökkentek az átvá|Ia|t összeggel, a CIB Bark Zrt-vel kötött GAQ-031168.
szerzőďésben a tőke tĺjľlesztés cjsszege vźl|tozat|an maľadt, a futamidő csökkent.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013.július 08. 4w
Dr. Kocsis Máté
polglĺľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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