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Tisztelt Képviselő-testůilet!

A Kormány akozígazgatás áta|akitástĺnakkeretében a helyi ígazgatás és önkoľmányzás _ mint
az egyik legfontosabb alappilléľ _ hatékonyabbá tétele éľdekében az ĺjnkormtlnyzatokra
vonatkozóan űjraszabá|yozta minđ a sarkalatos, mind az önkoľmrĺnyzatok mindennapi
mfüödését rcndezó törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat.

Ennek alapjtn' a helyi ĺinkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az cinkormźnyzati
gazđá|kođźls feltételei és módja is megvá|toztatásra keriilt. Ahhoz azonbaĺ, hogy az
önkormányzatok meg fudjanak felelni a szźtmukľa az 'Ąlaptorvényben és a Magyarország helyi
ĺinkoľmrĺnyzatafuő|' sző|ő 20|1. évi cL)oo(X. törvényben meghatározott - szigorubb -

gazdźikodási szabályoknak és aziĺj fe|tételek mellett is biĺosítható legyen akozszoIgáltatások
megfelelő színvonalú e|Iźńása, a pénzugyí-gazdasági rendszeľĹfü alapjainak megsziliĺľdítása is
sztikséges, azaz renđezni kell az eddigiekben mind a mfüödésiiket, mind a fejlesztéseiket
segítő, de korábban azźi|amáItaInemfedezettkiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások
soľsát.

ĚR KtZETT

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 2013 . februtlr 20. . sz. napirend

Táľgy: A Budapest VIII., kerület Jőzsefváľosi Onkoľmányzat
ad ósságállo mánvának Ma gya r Allam ź,Jta| tii rténő áfu állalása

A napirendet ryíĺitlzarÍ ülésen kell taľgyalni, a reĺďelet@@! e|fogadtsához
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźlr o zati j av as|at a bízoÍtstlg számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megfárgya|źsźń.
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Magyarország 2013.évi központi kciltségvetéséről sző|ő 2012. évi CCN. törvény
(továbbiakban: kĺĺltségvetési torvény) 72. $-a alapjarĺ az á||am az 5000 fó lakosságszámot
meghaladó település települési önkormányzatźnak - ideértve a fővárosi onkormányzatot és a
keriileti onkormányzatokat is - a fenti paĺagľafus (2) és (3) bekezdése szerinti adósságelemei
nélktil szźlmitotĺ2012. decembeľ 37-i, az átváIIaIás időpontjában fennálló adósságállománya és

ezen adósságnak az źná||a|ás időpontjáig szttrnítottjárulékai összegét- a74. $ (3) bekezdésben
meghattĺtozottkivétellel_részbenźńvtilalja.

A keľületi önkoľmányzatok esetében 40%-os mérték szolgál az áIIam źital torténő
adósságátváI|alásalapjául.AzátváIIaIáskiterjed:

- Z\IL.decembeľ 3l-ei, az áBĺá||a|as időpontjában fennálló adósságállományra és ezen
adó s ságnak az átv áIl'aléts i dőp ontj ái g s zámított j árulékai ö s sze gére,

- affaaz ađósságľa' amely pénzJ;gyiintézmény felé ál1fenn, és
- a gazdasági stabilitásról szőIő 20|1. év CXCIV. ttiľvény (a továbbiakban Gts. tv.) 3. $

(1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló,
hiteljogviszoný megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson aIapul.

Az állaĺ,llźgtartáséľt felelős miniszteľ és a helyi önkonĺlányza.tok_ért felelős mírisztęr az
önkormányzatokkal kötendő megállapodásban _ kiil<jnösen indokolt esetben _ a 4}Yo-os

mértéknéI magasabb źiv źila\ási mértéket is megállapíthatnak.

Azoknak az cjnkorm ćnyzatoknak, akiknek az átvá||a|ással érintett váltó állomanyuk vaÍI) az
átyá||a|ás érdekében aváItő áILomáĺyát legkésőbb 2013.június 12. napjáig- a ktjlcsön- vagy
hiteljogviszomya|azonos feltételekkel - működési vagy fejlesztési hitellé kellátalakítaní. Az
átalakítással kapcsolatos közbeszerzési kérdések még nęm tisztázottak, ezért az áta|akítás
részleteiről a képviselő testiilet a későbbiekben dönt.

A Józsefuarosi onkoľmtnyzat2012. december 31. napjan fennálló hitel és váltó állományát az
előterjesĺés 1. melléklete mutatja be.

Az átv á||alás vé grehaj tás án ak menete

2013. januźľ ll-ig a pénzintézetek és az önkoľmźnyzatok adatszo|gáItatása a|apján az
államkincstári infoľmációs rendszeren keľesztül felmérésre keriilt aZ önkoľmányzatok
adósságállománya.
2013. januźr 1]-éna fenti információs rendszeren keľeszttil nyilatkozni kellett:

- önkoľm ttny zatí tarsulás p énzintézet felé fennálló kötelezettsé geiről,
- tźtmogatást megelőlegező hitelekľől,
- önkormźnyzatí tulajđonú gazďaságí taľsaságok pénzintézet felé fennálló

kötelezettségeiről,
- néhany mondatban indokolni kellett a 40%o-os źńvźůIalrási mértéktől való eltéľést.

2073.januaľ 3I. ĺapjáigtájékoztatást kellett adni a 2013.I. feléves adósságszolgálat keretében
ttiľténő ťĺzetésí kötelezettségekĺől.
2013. jaĺutr 28. napjan a Belügyminisztérium épületében az ĺjnkoľmányzat képviselői
megbeszélést folytattak a BM és az NGM képviselőivel, melynek keretében a minisztérium
képviselői a keľiilet indokait hallgattak meg és tájékoződtaka kerĹilet adottságairó|,helyzetéróI.

Az adósságátváIIaLás százalékos mértékéről a kormány dönt. A kĺiltségvetési törvény 74. $ (5)

bekezdése szerint az źi|anlháńartásért felelos miniszter és a helyi onkormányzatokért felelős
miniszter legkésőbb 2013. februáľ 28-ígmegállapodást kotaz érintett onkormányzatokkal.
A megállapodás megkötésének feltételę a képviselő-testĹilet hatáĺozathozata|a az alábbia|<rő|:



_ nyilatkozat arrő|,hogy az onkormányzat}}IZ. decembeľ 3l-én a helyi ĺinkoľmányzatok
adósságrendezési eljtxásárőI sző|ő 1996. évi XXV. tv. szeľinti adósságrendezési eljátás
a|att áII-e,

- az ađósságátvállalásban va|ő részvétel elfogadásátő|,
_ nyllatkozat anő|, hogy amennyiben rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetéte, teljesítésének biĺosításául szolgál, és ha ez az aďőssźąelem részben vagy
egészben źńvźilal'ásra kerül, akkor e betét vagy számlakĺjvetęlés összegét _ legfeljebb az
aI.lhoz kapcsolódó adósságelem átváIlalásával érintett mértéke szerinti, aľĺĺnyos,
legfeljebb az áBĺźi|alarldó adósságelem összegéig _ az tńvźila|ás napjĺĺn az á||arn á|ta|
megj elölt szám|tna átutalj a, és

- a polgármester, valamínt a jegyző felhatalmazźsát az önkoľmányzati adatszo|gáLtatás
teljesítésére és a szfüséges nyi|atkozatok megtételére' megállapodások megkötésére.

A költségvetési törvény 74. $ (6) bekezdése szerint az á||aĺnháńartásért felelős miĺísńer az
AKK ZÍt.irtjaľlegkésőbb 20|3.június 28-igmegá|lapodást kotazönkoľmanyzatokd<a| és azok
hite7ezíĺivel,ezzeÍgonđoskocĺikazaĺĺósságáBĺźilaiásátőĺ.

A Kincstĺĺľ a költségvetési törvérly 7.s (7) bekezdése a\apján 2013. december 3l-éig
felülvizsgáIhatja' hogy az adatszo|gá|tatásban megfelelően keľĹiltek-e besorolásra az
adósságelemek.

A konszolidációs eljźráshoz szfüséges, hogy a Képviselő-testület a Belĺigyminisztérium
onkormanyzati A||amtitkarsága által kiadott útmutatoban foglaltaknak *.gf"l"lő taľtalmú
hatfuozatot fogadjon el, melyet az a|ábbiakban teľjesztek a tisztelt Képviselő-testiilet elé.

A képviselő-testtilet hatáskĺjre a Magyarorsztą he|yi önkormanyzatairől szőIő 20|1. évi
CLx)oilX. tcĺrvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremaza|abbihatćrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület

1) Magyarország 20l3.évi központi költségvetéséről sző|ő 20|2. évi CC[V. töľvény
(továbbiakban: költségvetési ttirvény) 72-75. $-aiban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánĺtja, hogy a kĺiltségvetési törvényben íľt feltételeld<eI az adósságállomźnya
Magyar Áĺam által történő átvá|Ia|ásźÍ.igénybe kívárja venni.

2) kijelenti, hogy az onkormtnyzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
számlak<jveteléssel, ami kifejezetteĺ egy adott adósságelenlhęz kapcsolódik, vagy
annak feďezetére, telj esítésének biztosításául szolgál.

3) kinyilvanítja, hogy a Polgári Törvénykĺlnyvről szőIő |959. évi IV. törvény 332. s
alapjźn megállapodást kíván kdtni a Magyaľ Áilammal az önkoľmányzatot terhe|ó, az
adó s s ágátvállalás s al érintett adó s s ágál1o mźny a źfiĺ á|Ia|ásań|,

4) azadősságáNtila|ással összefüggésben felhatalmazzaapolgźltmestert, hogy
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. $-ai szeľinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket'
b) az tńvá,||a|ással érintett adósság részét képezo váltó állományát a költségvetési
torvény 72. $ (5) bekezdésére figyelemmel _ a kölcsĺjn- vagy hiteljogviszonnyal
azonos feltételekkel _ fejlesztési hitellé alakitja át,



c) a koltségvetési törvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szeľinti megállapodásokat kösse
ffi€g'

5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
Soron kcjvetkező tilésén tájékoztassa a testĹiletet.

Felelős: Polgármester
Hatátiđo: f0I3'június 28.

szerv ezeti egység: Pénziigyi ÜgyosztátyA diintés végrehajtá sát v égző

Budapest, 2013. febľuaĺ 1 1.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:

dr. Mészár Erika
aljegyzó

J.r' L[-

polgármester



kolca6n
|c|ťćtclćn]

Hitcl,
kđ|cB6n

cjóŕĺti ćv

Hite|ek és vá|tÓk állomány a 20|2. 12. 3|-én

9cnódés
ltinĺi s'łródés9Íma T6Ílcśflćś lllcmc

BH-3515/2004

I 373 655 000

télćvs' április l5.
és oktÓbcr l5'

Knmĺ(fc|tć(c|ck

omatláb
,ázis+o,1yn

iamatrś.
omilám08aloil

fćlévď, ápri|is l5.
éś okt bcr 15'

405 000 000

K!matĺi7.tćs
B'skorisÁgĺ

fć|ćvcs' ápri|is |5.

és oktÓber 15.

I havi EURIBOR
omailáb

zisao,1Yn
(ämátÍés

lcgycdć\cs. nápláíi
lcgyedévcl kÓ\ttö

nap utÓlsÓ banki

ncgÝcdévs' naplári
ncg/edév [tÓ|sÓ

Biztosíték
mcgĺcvglsc

Gmat|áb
,ázisá,76/o

K&H Bank

3A-O3t 167

ncE,cdćv ulo|sÓ

hÓnápjánEk 5.

lcrycdćvB' naptári
leg/edévet kÖvet6

lÓnep u|Ó|ső ban.ki

nkaszÓjo8,
hkomán%ti 9ját
Bć|cl bankE

kamat|áb

báfis+0.08%

negyedév ÜtoIsÓ

hÓnapjának 5.

Hitcl
dclirnncm

2009

le8:/edévs, naPtári
rcE/cdćv ulÓ|sÓ

kana||áb
bázis+l,56yo
kamatres

ntaszÓj08,
Inkománt7áli sajál
Evéte| bankm

neByedév ulolsÓ
hÓnapjának 5'

HiIc| á||omÁn!a
20l2. dcccmbcÍ

3l.-ćn

20t 9

nc8]rcdćv6, naptári
neg]cdév utÓ|sÓ

kámat|áb

bázis+o'06%
kamalrés

| 120 000 00{

ncgyedćvs, napláťi
neErcdćv ulÓlsÓ

nc8ycdév6'
ne8:/cdév első
hÓnapjának 5'

kamalláb
bázis+l,06%
kamaĺrćs

nkassző fclhatalmaás

TôrIcszt6 rćtzIcI
20l3. ćľhcn

sFI-M1JN49-22V3

Az Ön}ománY7át

negydévs' naptári
ncs/cdéÝ ulÓlsÓ

commeżb

3 bavi EURIBOR
kanat|áb
bázis+3,5%

Tđľlc!,t6 rć!zIcI
20l4' ćľbcn

reBvedćv$,
lcďcdćv c|s6

hÓnápjáDák 5'

\f Önkománvzt

ncA/edA's, nap|ái
nctĺcdév u(ÓlsÓ

iFt-m49-221/6

v čnkomán}"źt

Utokö ćr|
tôI|cszlő ŕtz|c

3 havi EĺJREoR
kamalláb
bázi,*2,syo
kamalÍćs

legyedévs'
le$,edćv elsó
|Ónapjánák 5'

ncgyedévs' naptári
nc&/cdćv utÓ|sÓ

1' sfám me||ék|et

Az tnlomdnyal

| 000 000 00r

megblzjs. és

Késdizelôi
kez$égvá||alási
sf-ePódés Garántiqa
Hi|clgemncia zí .

frF

! lEvi EURIBOR
(amat|áb

,ázis+2,syo

E8yedév6'
|cErcdćv cls6
|Ónapjának 5.

t68 564

negycdév u|ÓIŚÓ

megb|ás, és

Készĺizetői
kczssé8válla|ási
szeŹ6dés GaEntiqa
HilelgaBncia zí -

lcs/cdév6, naptári
rcgĺcdév utćlsÓ

|ĺ 15' 60ś

havi EURIBOR
Bmaĺ|áb
|á2is+2,5v.

l4śb7 
'oĺ

neg:ĺcdévs, naptáľi
neg-vcdćv ulÓlsÓ

banki munkánao

1)

ľenleeB/srer
nárcius 0l'

AzonnaIi bcszďćsi
mcgbĺzás. és

Készfirtói
kcz6sć8vá||alási
srcnôdés GaBntiqa
HitelgaEncia Zn -
o.45./.

I6*

kamatláb

)ázi#3.5o/o

negĺcdéves, napláÍi
negĺedév trtÓlső

mc8bizás, és

Késznzetői
kcz$ségÝáIIa|ási
szonödés GaBntiqa
H|le|BáÍancia zí.
0.85Vo

t4 541 tA:

rcA/edéÝ*, naplári
legľedév U(ÓlsÓ

2941|4 |4Í )94 3 t4 I40

a3 1AX 1St

294 3t4 t5,

I | 968 964

rcj.|N'.tBłhhi dl, .łv.d

4 193 961

999 000 001

Fj!ĺlvizś8ÁhEi dĺj .$6

Ój*l$8Bilĺlĺid0 t6

I 255 l0r I 255 l0r

ÍÔjlrtriŹt8íllhi d|j ąld

lsÝd g@fu&tď& dlj

|'5%20lJ: lll.5niIIÓ&
2o | 6łél 92 fiiIIiô 

'&lđ6

I 255 l0(

Ä \íĺ6n |dtúnld.í né.&ćl
kĺml mćňś|. ]|.J5'Á' đ




