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Váľos gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts á g v éIemény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati j av aslat a bízottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság /Humánszolgáltatási Bizottsátgjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesztés megtáľgy a|ásźú.

Budapest J őzsefválľosi onko rmányzat
Képvĺselő-testÍile te számára

Tĺsztelt Kópviselő-testiilet!

az 5612013. (II.20.) számtl határozatźtban dĺintött az onkormányzat
Magyar Állam által töľténő źúvźt||a|ásával kapcsolatos kérdésekben. (1. sz.

Előzmények

A Képviselő-testtilet
adósságállományának
mel1éklet)

Ahatátozat 4.c) pontjában a Képviselő-testĺilet fe|hatz|mazta a Polgármestert az adósságátvállalássa|
kapcsolatos megáIlapodás megkötéséľe. A megállapodźs 201'3. február 28-tn a|źúrźtsra keľült a Magyar
Állam képviseletében a, A||amháztartásért felelős Miniszter és a Helyi onkoľmányzatokért fe|elős
Miniszter és a Józsefu árosi onkorm źny zat között.

Az onkoľmányzat2012. decembeľ 3 l. napján fennálló adósságállomźtnya hitelekből, kö|csönökbő| és az
Önkormányzat źita| kibocsátott saját váltóból (CI{F) tevődik össze, a hitelállomźny 6.6|4.474 e Ft, a
váltó állomźtnya 4.538.338 e Ft volt.

A megállapodás II.2. pontja szerint a Magyar ellam a Magyarország 2oI3. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. töľvény 73. $ (5) bekezdésében meghatározott méľték
figyelembe vételével, az Önkoľmányzat _ a töľvény 72. $ (1) bekezdésében meghatározott
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adósságállományából 4.46I.124'981 forint ö'sszegíĺ adósságot és ennek a törvény 72. $ (1) bekezdésében
meghatározott jáľulékaiösszegétvá||aljaát.

Aze|őzóękben hivatkozott képviselő-testiileti határozat 5. pontja szerint:

,,5) utasítja a Polgórmestert, hogł az adóssógdndllalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron
köv e tkez ő til é s én t áj ékoz t as s a a t e s t til e t et.,,

A Képviselő-testület 2013. március 6-i ülésén tárgya|ta a polgármesteri tźLjékoztatőt.

A 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 7f. s G) bekezdése szerint az
átvállalással érintett adosság magában fogĺalj a:

a gazdasági stabilitásról szótó 201l. évi CXCIV. t<irvény 3.$ (l) bekezdés a)-c) pontjában
foglaltaknak megfelelő kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszoný megtestesítő értékpapíron,

- továbbáazźttvźi|a|t adósság esetén váltókibocsáüáson alapuló

a hitę|intézetekről és a pénzügyi vállalkozásokľól szóló töľvény szeľinti pénzügyi intézmény fe|é

fennál ló tartozásokat.

A költségvetési tĺlrvény 72. $ (5) bekezdése a|apjźn, amennyiben az onkormányzatnakazátvá||a|źssa|
érintett váltó állomttnya van, az túvźńlalrźls érdekében a vá|tő źú|omźnyát legkésőbb 2013. június 12.

napján _ a kölcsön - vagy hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel - míĺködési vagy fejlesztési hitellé kell
źta|akitani.

A Képviselő-testület a fentiekre vonatkozó döntését az 5612013. (II.20.) szátmű határozatának 4.b)
pontja tarta|mazza, mely szerint: fe|hata|mazta a Polgáľmestert, hogy az adóssógánállaldssal
összeJüggésben ąz ánáIlalĺźssal érintett adóssóg részét képező váltó óIlomdnyót a koltségvetési torvény
72. s o bekezdésére figlelemmel _ a kĺjlcson- vag)l hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel _fejlesztési

hitellé alakítja át.

A20|4-2027. évben |ejźrő |7.571.484 CřIF névéľtékű válto _ melyből 15.832.f42 CIIF tőke, |.739.242
CIĺF kamat _ źLta|akitźlsához hitelfelvételére van szükség. Tekintettel a becsült énékre, mely a
közbeszerzésekľől sző|ő f0I1. évi CVIII. törvény szerinti uniós értékhatźĺt _ 54.560.000 forintot -
meghaladja a hitelfelvételéhez közbeszerzési eljáľást kellett lefolytatni.

A Képviselő-testiilet a ,,Hitel nyujtása Józsefuárosi Önkoľmányzat szétmźra vá|tő źlta|akitásźra" tárgytl
közbeszerzési eljárás indítasáról, az aján|attételi felhívás és dokumentárciő jőváhagyźsźtó| a |07/20|3.
(nI.27 .) szźtmű hatfu ozatźn al döntött.

Az aján|attételi felhívás az,Európai Unió hivatalos lapjában (TED 20l3ls 068-113443) és a
Közbeszerzési Éľtesítőben 1xÉ-st:I/2oI3) megjelent. Azajźn|attételi határidő 2013. május 15. 10.00

óra volt.

Tźljékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testületet, hogy az ajin|attéte|i hatźridóig ajźn|at nem éľkezett. Az
Esz-Ker Kft. a Bfuźůőbizottság tagjait fentiekről értesítette. A közbeszerzésekről szőlő 20| 1. évi CVIII.
tö'rvény (atovábbiakban: Kbt.) 76. $ (1) bekezdés a) pontja szerint: eredménýe|enaz eljárás, ha nem

nyíljtottak be ajánlatot vagy több szakaszbő| álIó eljáľás ľészvételi szakaszában részvételi jelentkezést.

Tájékoztatoľn a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az orszźlggyu|és honlapján 2013. mźĄus l7-én
megjelent aT/1|209 számú törvényjavaslat a Magyarorczág20L3. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) módosításáról, mely módosíĹás a töľvényjavaslat
szeľint a kihirdetését követő napon |éphatźiyba' (2' sz. melléklet)

A módosítási javaslatot az orszźtggyulés Költségvetési Bizottsága 20|3. május ZL-én tźrgyalta és

általános vitźra ajźn|otta. Az országgyú|és tárgyalási ľendje szerint 2013. június l0-én vźtrhatő a
zźrőszavazźs.

A töľvénymódosítási javaslat 8. $-a szerint: a Kvtv. 72. s 6) bekezdése helýbe a következő
rendelkezés lép:

,,(6) Az átvállalással éľintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapírokat és

váltĺókat az átvćů|a|źtssal érintett önkormányzatok az źúvźi|atást megelőzően - az adott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírban, illetve az adott váttóban foglalt pénzijgyi kötelezettségek tekintetében



azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az źil|am az adott
hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapír, il|etve az adott váůtő |ejárat előtti visszaváltásábó|,
visszafizetéséből eredő fizetési kötelezettséget vá||a|ja át és teljesíti. E fizetési kö,telezettségét az á||am
az értékpapír-, illetve váItótulajdonostól töľténő, az adott értékpapírban, illetve váltóban foglalt
pénzugyi kö'telezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiválthatja.

A törvénymódosítási javaslat 13. $-a szerint hatźůyáú veszti a Kvt1I.72. $ (5) bekezdésében az ,,és väItő,,
szövegrész.

Amennyiben a töľvénymódosítási javaslatot az országgyulés nem fogadja e|, az Álbm általi
adósságállomány źltvá||alása . 4.46I.124.981 forint - a meg|évő hitelállomány - 6.614.474 e Ft . terhére
is megtĺiľténhet'

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az átvállalás technikai lebonyolításźra vonatkoző
Koľmány döntés előkészítése folyamatban van.

A fentiekre tekintettel javasolt az 56120|3. (II.20.) szźlmű képviselő-testületi hatźłrozat 4.b) pontjának
módosítása.

A képviselő-testiilet hatásköre a Magyaľországhe|yi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX.
törvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul. Kérem aza|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet rĺgy dłint' hogy

1. a ,,Hitel nyujtása a Jőzsefvárosi onkormányzat számára vźt|tő áúalakítására,' tźrgytl közbeszerzési
e|járást a Kbt. 76. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn eredménytelennek nyilvánítja.

2. az 56/2013. (II.20.) számű képviselő-testületi hatźtrozat 4.b) pontját az a|ttbbiak szerint módosítja:

,,b) az átvállalással érintett adósság részét képező vá|tó źú|omźtnyát a kölcsön- vaąy
hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel _ fejlesztési hitellé nem alakltjaźlt.,,

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|3.május22.

Á. diintés végľehajtás áú v égző szeľvezeti egység: Pénzĺĺgyi Ügyosztály

Budapest, 2013. május 22.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásábĺól:./^fr/ ľ/I/ĺ".,/u,hĺ7ź*Y
dr. Mészráľ Eľika

aljegyző 
2013 MA.i 2 2.
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adóss á gáIlományának Magyar Alla m által tiiľténő átv áůlalása
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|ĺ4.áté _ polgáľmester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATAR )ZATH)ZATALHOZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
s6t2013. (rr.20.)

A Képviselő-testtilet

O NEM 0 TARToZKoDÁssAL

l) Magyarország f}I3.évi központi költségvetéséről sző|ő 20If. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: koltségvetési törvény) 72-75, $-aiban foglaltakra Íigyelemmel
kinyilvlĺnítja, hogy a kĺiltségvetési tcirvényben íľt feltételekkel az adósságállomlĺnya
Magyar Allam által tĺjľténő átváILalását igénybe kívanja venni.

2) kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
számlaköveteléssel, ami kifejezettęn egy adott adósságelernhez kapcsolódik,
annak feďezetéte, teljesítésének biztosításául szolgál.

vagy
vagy

3) kinyilvánítja, hogy a Polgári Tĺiľvénykö''yuýl sző|ő 1959. évi IV. törvény 332. $
alapjźn megállapodást kívan kötni a Magyar Allammal az önkoľmźtnyzatotterhe|ő, az
adósságátvállalással érintett adósságállo mtny a átv źilaIásar őI.

4) az aďősságátvállalással ĺisszefüggésben felhata|mazza a polgĺĺrmesteľt, hogy

a) megtegye a kiiltségvetési ttiľvény 72-75. $-ai szerinti nyilatkozatokat és

intézkedéseket,

b) az átvźůIa|ással érintett adósság tészét képező váltó állomanyát a kĺiltségvetési
törvény 72. s (5) bekezdéséľe figyelemmel _ a kĺjlcsön- vagy hiteljogviszonnyal
tzonos feltételekkel _ fejlesztési hitellé a|akitja źi,

c) a költségvetési törvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
ffiog'

5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soľon ktivetkező ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: zDl3.június 28.

A döntés végľehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég : Pénzii gyi IJ gĺ osztáily
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A 2013. évi kiizponti ktĺ|tségvetésľől szóló
2012. évi CCIV. törvénv

72.s (5) Az átvźi|a|źtssa| érintett önkormányzat az
átvállalással érintett folyószámlahitel és váltó
állományát az (|) és (2) bekezdés szerinti
áwállalás érdekében - a (8) bekezdés szerinti
költségvetési támogatással érintett ügyletek
kivételével - a74. $ (6) bekezdése szerinti tételes
źtwźů|a|äsről szóló megállapodás előtt legalább 15

nappal - a kölcsön vagy hiteljogviszonnyal
tuonos feltétekkel - miĺködési vagy fejlesĺési
hitellé alakitjaźt.

T l |t209 ttĺľvény módosításĺ javaslat

72.s (5) Az źtvźi|a|átssal érintett önkormányzat az
áwállalással érintett folyószámlahitel és váltó
á||omźnyźlt az (1) és (2) bekezdés szeľinti
áttvźńLalrts érdekében - a (8) bekezdés szerinti
költségvetési tamogatással érintett üryletek
kivételével - a 74. $ (6) bekezdése szerinti tételes
áNźů|a|ásről szóló megállapodás előtt legalább 15

nappal - a kö|csön vagy hite|jogviszonnyal azonos
feltétekkel - miĺködési vagy fejlesztési hitellé
a|akitjaáú.

(6) Az áwállalással érintett adósság részśt
képező, hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapírokat
az átvállalással érintett önkoľmányzatok az
źltvźilia|ást megelőzően - az adoĹt éľtékpapíľban
foglalt pénzugyi kötelezettségek tekintetében
azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá
alakíthatják át. Ennek hiétnyában az źi|am az
értékpapír |ejárat előtti visszaváltrásából eredő
fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E
fizetési kötelezettségét az źůlram az éľtékpapír-
tulajdonostól tdrténő, az adott értékpapírban
foglalt pénzijgyi kötelezettségek tekintetében
azonos feltételekkel ľendelkező hitel felvételével
is kiválthatja.

(6) Az átvállalással érintett adósság részétképező,

hitelviszoný megtestesítő éľtékpapírokat és

váiltói<atazttwá||a|ássalérintettönkormányzatok
az źúvá|Ia|źtst megelőzően - az adott hite|viszonyt
megtestesítő éľtékpapíľban, i|letve az adott
váltóban foglalt pénzíigyi kötelezettségek

tekintetében azonos feltételekke| -
kölcsönjogviszonnyá alakÍthatjfü źLt. Ennek

hiźnyźban az á||am az adott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapiľ, ĺ|letve az adott vá|tőt

|ejźrat előtti visszavźL|tásźLbő|, visszaÍizetéséből

eredó ťlzptési k<itelezettséget vállalj a áú és teljesíti.

E fizetési kötelezettségét az á||am az értékpapir-,

ĺlletve Yáltótulajdonostól történő, az adott

éľtékpapírban, i||etve váltóban foglalt pénnigyi
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel

rendelkező hitel felvételével is kivá|thatj a.


