
sURGCISSEGĺ

Tájékoztatő
Budapest Józsefu áľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testülete számára

Tisztelt KépvÍselő-testĺi|et!

A képviselő testiilet az 5612013. ( II.20.) számílhatározatátnak 5. pontjában úgy döntött,
hogy 

',utasítja 
apolgźtrmesteľt, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkeđéseiről a

soľon következő ülésén tájékoztassa a testĹiletet.''

Tźljékoztatom on<iket, hogy a koľmany đĺjnttjtt az adósságátvźi|a|ás szźza|ékos
méľtékéről, mely szerint a Magyar Allam a Magyatország 20l3.évi kĺizponti
ktiltségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tĺlrvény 73. $ (5) bekezdésében meghatáĺozott
méľték figyelembe vételével, a Józsefvttosi onkoľmtnyzat _ a Tĺirvény 7f, $ (1)
bekezdésében meghatá,ĺozott - adósságáI|omáĺyábőI 4 461' Í24 981 foľint összegú
adósságot és ennek a T<ĺrvény 72. $ (1) bekezdésében meghatározoĹtjĺíĺulékai összegét
vá||alja át.
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Az a|áírt. megállapodźst az előterjesztés melléklete tarta|mazza.

Kérem a táiékoztató tudomásul vételelét.

Budapest, 2013. március 05. cł,lw
Dr. Kocsis Máté
poIgármester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzó

nevében és megbízásából :
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ľĺncÁllĺ'ponÁs
mely létľej ött egyrészľőI
aMagyar allam képviseletében dr. Matolcsy Gytĺľry á||amháztaľtáséľt fololős minĺsetÚoľ
cs dr. PÍntér Sándor helyi tinkoľmányzatokért felelős mĺnĺszteľ (továbbiakbanl
Miniszterek)

młásľészľől, Budapest Főváľos VIII. Keriilet Józsefvárosi Önkormányzat (cím: 1cl86
Budapest, Baross ll.63-67.) (továbbiakban: onkoľmányzat) kepvisetetében: Dľ. Kocsĺs Mdtó
polgáľmester között alulírott napon és helyen az a|ábbí feltételekkel:

r. Á megállapodás jogalapja

1. A Magyaľ Áĺu- részben źiváI|a\ja a Magyarorczág2013, évi központi költségvetéséĺől
szóIő 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 72.$ (1) bekezdése alapján az
5000 fő lakosságszámot meghaladó teleprilés telepiilési cinkormányzatÁnak. ideértvę a
fővlírosi onkonľrányzatot és a keľĺĺleti <inkormányzatokat is _ a Töľvény 72. $ (1)
bekezđésében meghat áĺozott adósságállománya és jaľulékai osszegét.

2. A Magyar eĺam teljes méľtékben áNetJ|ahja az 5000 fő lakosságszámot meghata.dó
telepiilés telepiilési önkormanyzatźnak_ ideérľve a fővarosi önkoľmányzatot és a keľiiletĺ
ĺinkorman1zatokat is a Törvény 72. $ (2) bekezdésében megllatÁrozott
adósságĺállomĺínya és jaľulékai összegét, ami kifejezetten és igazo|hatőaĺ fekvőbeteg-
szakellátő intézrnények és egyes szakosított szociális és gyermekvedelmi szake|Iáftási
intézrnényelĺÍrez kapcsolódóan az onkormźnyzat áItal éúadott vagyonhoz kapcsolódóan
keletkezett.

3. A jelen megállapođĺás megktitésének feltétele, bogy az onkormĺányzatta| szeĺľrben a
Törvény 74. $ (3) bekezdése szeľint a helý önkormányzatok ađósságteĺdezési eljaľasáľól
szóló törvény alapj źn adó s ságrend ezési elj fu as nincs folyamatban.

A Törvény 74. $ (5) bekezdése a|apjźn a Miniszterek az onkorman1zattal az
adósságátvállalás pontos mértékéről az aJábbi megállapodast kötik.

II. A megáIlapodás tarta|ma

1. A részbeni átvállalĺással érintett adósság a Magyaľország gazdasäg stabilitrásaról szóló
2011. évi CXCIV törvény 3. $ (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelő _
kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíľon, továbbá azI.1.
pont szerint źńvá11'a7t adósság esetében a Magyarcrszág gazda.ságs stabilitasaĺóI sző|ő
20t1. évi CXCIV törvény 3. $ (1) bekezdés c) pontjában foglďtaknak megfeIelő
vĺáltókibocsátáson alapuló _ a hitelintézetekró| és a pénzíjgyí vźl|alkozasokľól szóló
törvény szerinti pénzugyilntézméĺy (a továbbiakban: hitelező) felé feĺrnálló tartozasokat
foglalja magában.



2. A Magyaľ Állam a Toľvény 73. $ (5) bekezdésébon ĺnoglratáľozott méľték figyoloľnbo
véte|éve|, az onkormányzat - a Törvény 72. $ (1) bokozdésében meghatáľozott *
adósságállományából 4 46l t24 98t foľint összogü adósságoĺ és onnek a Törvény 7f, B

(1) b ekezdésében meghatfu ozott j áľulékai összegét váll alj a át.

A cĺęvizában denominált ügyletek foľint-értéke a 2012. december 31.ei MNB
középĺírfolyam (24I,06 HUF/CHF, 29I,29 HUF/EUR) alkalmazásával keľtllt
megllatározásra.

Az áfvállalással éľintett adósságátlomány magában foglalja a Törvény 7f, $ (1)

bekezdése szerint fennálló, lejárt és le nem járt tőketaľtozást és késedelĺnog
kamattartozást, az ezen időpontban késedelemben lévő tőke és kamat után fizetendó
késedelmi kamatot, vďamint az ezenidőpontig meg nem Íizetett jáľulékokat.

Az onkormányzat váI|a\ja, hogy a Törvény 72, s (1) bekezdése szerinti átvállalással
érintett adóssághoz kapcsolódó, az, źLtvźllra|ás időpontjáig esedékes ttĺľlesztőrészleteket,
kamatokat, díjakat és jaľulékokatazátvźůIa|źsidőpontjáig a hitęlezőnekszeruóđés szerint
megfrzetí.

Az onkoľmányzat vá\|a|ja, hogy ha rendelkezik olyan betéttel va1y egyéb
számlaköveteléssel, arĺi az átvállalássď érintett adósságáIlomáĺyhoz kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, teljesítésének biztosítasául szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés
tisszegét _ legfeljebb az abhoz kapcsolódó adósságelem adósságátvá||alásba beszámított
arányźtban és összegéi g_ az źLNaL1'aIás napjan az źilam által megie|ő|t szálnlara ánta|ja.

Az átváIIaILíssď érintett adósság tészétképezo, hítelviszonyt megtestesítő éľtékpapíľokat
az onkormányzat az átváIlalast megelőzőeĺ - az adott éľtékpapíľban fogtďt pénzusy:.
kötelezettségek tekintetében tzonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá jogosult
átatakítani. Ennek hianyában a Magyar ĺllam az értékpapíľ lejárat előtti visszaváltasából
eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési ktitelezettségét a Magyar
enam az erté|qapír-fulajdonostól töľténő, az adott értékpapírban foglatt pénziigyi
k<itelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is
kiválthatja

Az á|Ianháztaĺtásęrt' felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ zrt,
(továbbiakban: ÁKK Zrt.) ltÍjan az adősságvagy fizetési kötelezettség átvállalásaróljelen
megállapodás megkötését követően, a jelen megállapodásII,2. pontjában me$latározott
áNa||alási összegnek megfelelően legkésőbb 2013.jrinius 28-alg megállapodź.stkot az

onkormĺín yzattal és annak bite|ezőiv ęI.

A Magyaľ Áilamkĺncstaľ (továbbiakban: Kincstaľ) a 2O|3. év végéig feliilvizsgáĺhatją
hogy az adatszolgáltatĺásban helyesen kerĹiltek-e az ađóssźęelemek az onkorményzatahta|
besorolásra. az onkormtnyzatnak a téves besorolás miatt jogtalanul igénybevett állami
adósságátváI|alashoz kötődő adósság és jáľulékď ĺisszegét a kincstari hatźrozat
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kézhezvételét kovető 90 napon belül a jęgybanki alapkamat kétszeresének mogfoleló
mértékű kamattal növelten kell megfizetnie az állam részéľe.

Az á||arĺháńaľtásért felelős miniszteľ az .Áxr zft, ttján a téves besorolás miatt
pótlólagosan járő, á||arli adósságátvállaláshoz kötődő adósság összegét a kĺncstŔľi
határ ozat kézhezv ételét követő 9 0 napon belĺil átvál lalj a.

9. Jelen megállapodasban nem szabźlLyozott kéľđésekben a Töľvény, a Polgáľĺ
Törvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvény és az áI|affiháú'artásról szóló 2011, évi
CXCV. törvény rendelkezéseí az inányadók'

Budapest, łO|3.február #,.,,
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