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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr o zati j av aslat a bizotíság számtlt a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
meg!árgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testüIet!

L Előzmények

Magyarorszźry 2014. évi központi költségvetésről szőIő 20L3. évi CC)oo(. töľvény (a
továbbiakban: Kĺiltségvetési tv.) rendelkezéseket taľtalmaz a teleptilési önkoľmaľryzatok2013.
december 31-én fennálló adósságelemeinek átváI|alásźról. Atvállalással érintett adósság a
Magyaľország gazdasági stabilitásźnő| sző|ő 2011. évi CxCtV. tcirvény (a továbbiakban: Gst.)
szerinti k<jlcs<in- vagy hiteljogviszonyon' hiteljogviszoný megtestesítő éľtékpapíron,
váltókibocsátáson, pénzügyi Lízingeĺ,legalább egy éves iđőtaľtamú halasztott fizetésen alapuló
tartozás.

ľ. A beteľjesztés indoka

Az źitamhźztartásért felelős miniszter az A|Iarnadósság Kezelő Központ Zrt. (^I<K Zrt) tttján
aZ adósságállomĺíny átvá||a|źsźrőI legkésőbb 2014. február 28-ig megállapodást kot az
átvállalással érintett települési ĺinkormányzatold<al és annak hitelezőivel. A Költségvetési tv.-
ben foglaltak végľehajtásźhoz a Nemzetgazdasźąi Minisztérium Útmutatót adott ki. Az
Utmutató szerint amegźĺ|Iapodás megktitéséhez a Képviselő-testület fe|hatalmazása sziikséges'
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ilL Tényállási adatok
A Költségvetési tv. alapjan az allam teljes méľtékbe

a települési önkormányzatok (ideéľtve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat is) és ezek táľsulásainak (a továbbiakban együtt: önkormányzatok)
2013. decembeľ 3I-én fennálló,
a Kciltségvetési tv. 67. $ (1) és (2) bekezdése szerint a Gst. 3. $ (1) bekezdés a)-d) és f)
pontja szerinti kĺjlcsön'- vagy hiteljogviszonyon' hiteljogviszoný megtestesítő
értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzugyi |izingeĺ' valamint szeruődésben kapott
legalább 365 nap futamidejti halasztott fizetésen, rész\etťĺzetésen alapu|ő tartozását,
amely a hitelintézetekľől és a pénziigyi vállalkozásokľól szőIő 1996. évi CX[. töľvény
szerinti pénzĹigyi intézmény felé á11 fenn.

AZ átvállaláS kiterj ed:
a2013. december 3l-ei, az źŇá|IaIás időpondában fennálló adósságálloměnyra (tőke,
késedelmes tőke), és
az ezek'hez kapcsolódó , az átrá||alás időpontj áig sztĺnított járulékĺa (kamat, késedelmi
kamat, rendelkezé sre taľtás i j ut a\ék, kezelé si kö lts é g).

AJőzsefvárosi Önkormányzat2013. december 31. napjan fennálló és2014. februaľ 28. napjan
v źnhatő adó s s ágál 1o mźny át az előterj e s ńé s I . számu mel l ékl ete tartaImazza.

Iv. A döntés tarta|mának részletes ismertetése

Az átvállalás végręhajtásanak menete:
Az önkormźnyzatokz}I4.januaľ 15-én |2 őráig az átvá||a|ással érintett adósságelemek
20|3. december 31-ei állomarlynőI meghatározott adattartalom szeľinti igazolás- és
ny1|atkozattervezetetkaptakapénzintézetektőlelektľonikusúton.
Apénzngyiiĺtézmények az önkormźnyzatoknak megküldött adatokĺő|2014.januaľ l5-
én 12 őrźligszo|gá|tattak adatot a Kincstaľ e-adat rendszeľében.
Az egyeztetett adatokľő| apénzngyi intézmény kiállította azigazo|ást és a nyilatkozatot,
aľr:jrt a|źlírva elj uttattak az önkormányzathoz 20 I 4. j anuar I 6 -aÍL If őr áig.
Az önkoľmźnyzat ezt követően a kitĺlltott táblźuatokat és az azon szereplő nyíIatkozatot
a|tńrta.
Az ellenőľzést követően legkésőbb 2014. janurĺľ 20-án a Kincstaľ megküldte
településenkénti és hitelezőnkénti bontásban az adatokat az á|Ianháztartásért felelős
miniszter és az ÁKK Zrt. részére.
Az á||anhétńartásért felelős miniszter az ĺĺ<r Zrt. tÍjaÍL legkésőbb 2O|4. februźn 28-
áig, az ezen időpontig töľténo átváI|a|ásról a Költségvetési w. 68. $ (4) bekezdése
alapjźn megállapodást kĺit az <jnkoľmźnyzatokd<a| és azok hitelezőivel, ezzel pedig
gonđo skodik az adó ss ág átv allalásáról.

A Költségvetési tV. 68. $ (1) bekezdése az átvti|alással érintett önkoľmtnyzatok részére
aďatszo|gáltatási kötelezettséget írt elő, mely az elektľonikusan feltöltendő táb|źuat a pénzugyi
iĺtézmény nyí|atkozata mellett a következő önkormánvzati nyilatkozatokat tartalmazta:

nyi|atkozatot arról, hogy az önkormányzat adósságrendezési eljátásátő| szőIő 1996. évi
XxV. töľvény szerinti adósságrendezési eljźrás alatt źi|-ę,
nyilatkozatot arľól, hogy az önkoľmányzat hozzź!źn,s| a}lhoz, hogy a 2014. évi
k<ĺltségvetési törvény 67. $ (1) és (2) bekezdése szerint 2013. decembeľ 3l-én fennálló
adósságállomźtnyát, illetve aĺmak 2014. február 28-áig szánított tőke<isszegét aMagyar
Allam átvá||a|ja,
nyilatkozatot aľról, hogy az önkormányzat képviseletében aIáirőkhozzźĄárulnak abhoz,
hogy a Ktiltségvetési tv. 67-68, $-ai szerinti adósságátváIla|ás soľán a Magyar



Áilamkincstár és az AI<KZrt. abanktitkot képező, az átvá|Ialźlshoz szfüséges ađatokat,
infoľmációkat megismerj e és kezelj e,
az affa vonatkozó nyllatkozatot, hogy
o amennyiben rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlakĺjveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsoIódik, és annak fedezetére, vagy
teljesítésének biztosításául szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét _
legfeljebb az adősságelemből áľĺĺál'Ialandó <ĺsszegig - az átvá|Ialás napjan az źilam á|ta|
megj elölt száriźra źńutalja, és
. amennyiben átvállalással éľintett ügylete az ngy|ethez kapcsolódóan befolyó
támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ĺigyletté válik,
ugy a befolyt bevétel cisszegét, legfeljebb az érintett adósságból átvźila|ásra kerĹilt
összeg erejéig' a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon beltil átlĺa\ja a kincstaľ
által megjelolt fizetési számIźra,
nyilatkozatot arról, hogy az igazo|ás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek
azonkormźnyzatnyilvźntartásźnak,
nyilatkozatot arľól, hogy az igazo|ás nem taľtalmazza a Kĺiltségvetési W. 67. $ (3)
bekezđése szeľinti, źfiĺá||alás aIá nem vont adósságelemeket,
ĺyi|atkozatot arról, hogy az ígazo|ás . támogatźts' vagy bevételt megelőlegezo híte|
esetében _ abizonyító erejrí dokumentumban foglaltakkalteljes <ĺsszhangban van, mely
dokumentumot az önkormźnyzatelektľonikus úton és papír alapon is benffit, valamint
nyilatkozatot a:ľól, hogy az onkormányzat képviseletében aláírők tudomásul veszik,
hogy a polgáľmester és a jegyzó az adősságtńvźtL|aIásről szóló megállapodźstl<tzátő|ag
az er.ľőI szóló képviselő-testiil eti hatźrozat fe|hatalmazása a|apjźn írhatja aIá.

A Költségvetési tv. 67. $ (6) bekezdése a|apjźn az átváIla|ttssď érintętt adósság részétképezo,
hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapírokat és váltókat az átrá||alźlssal éľintett ĺlnkormányzatok
az átvá|La|ást megelőzően _ a kĺiltségvetési támogatással éľintett ügyletek kivételével _ az adotĺ
hitelviszonyt megtestesítő étékpapírban, illetvę az adott váltóban foglalt pénzĹigyi
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel kĺilcsĺjn- vagy hiteljogviszonnyá ala|othatják
át.
A hivatkozott ľendelkezések a|apján az önkoľmtnyzat. által kibocsátott váltót nem kötelező
źtalakitani, annak csak lehetőséget teręmti meg a KÓltségvetési tv. A váltó átváLLa|ásáva|
kapcsolatos eljaľások technikai lebonyolításában az AY'K Zrt. bocsáú ki majd a későbbiekben
ľészletes útmutatót.

A Költségvetési tv. szerint a200 millió Ft alatti adósság źúvźtlla|ása történhet úgy is, hogy a
tatozások visszaťlzetéséhez az á||am egyszeri, vissza nem téľítendő költségvetési támogatást
nyújt. Ezen tigyletek kiválasztźlsźú az ĺĺ<K Zĺ1". |egkésóbb 2Ol4. februaľ 20-áíg e|végzi és a
kiválasz.toff ĺigyletekľől halaĺléktalanul tájékoxatja az áIlaĺnhźztartáséľt felelős minisztert és a
Kincstáľt. Az áL|amhźztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatás legkésőbb 2014.
febľuáľ 2}.áigttĺľténő folyósításaĺól a Magyaľ Á[amkincstaron keresĺuT gondoskodik.

A Kincstaľ a K<iltségvetési tv. 68. $ (7) bekezdése alapján 2014. decembeľ 31-éig
feliilvizsgálhatja, hogy az adatszolgáltatásban megfelelően kerĹiltek-e besorolásľa az
adósságelemek.

Az adősságátvá||aLási eljźráshoz szfüséges - a Nemzetgazđaságí Minisztéľium által kiadott
Utmutatóban foglaltaknak megfele|ő, a|ábbi tartalmú hatźrozat - elfogadása Képviselő-testiilet
á|ta| tĺrténő elfo gadása:

Magyaľország 2014. évi kozponti költségvetéséről szőIő 20|3. évi CC)oo(. törvény
(továbbiakban: 2014. évi költségvetési töľvény) 67-68. $-aiban foglaltakľa figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési tĺirvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyaľ Állam áIta|torténi5 átváIlalásźtigénybekívánja venni.



kijelenti, hogy aZ önkormányzat nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami 2013. decembeľ 5-én kifejezeÍten egy adott adósságelenlhez
kapcsolódott, és annak feđezetéte, vagy teljesítésének biztosításául szolgált.
kijelenti, hogy amerny1ben az önkormányzat egy átvállalással érintett igyleÍe az
iigylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló tigyletté válik, űgy a befolý bevétel összegét, legfeljebb az
éľirrtett adósságból źivá||a|ásra keľült ĺisszeg eľejéig, a bevétel beéľkezését kĺjvető 3
munkanapon belül átutalja a kincstiíľ által megjelolt ťrzetési szźlmlára.
kinyilvánítja, hogy a Polgari Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. $
a|apjźn megállapodást kívan kötni a Magyar Allammal az ĺjnkoľmźnyzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállo mźnya átváIla|ástrő|.
az ađősságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármesteľt' hogy:
a) megtegye a 20|4. évi költségvetési t<lrvény 67-68. $-ai szeľinti nyilatkozatokat és

intézkedéseket,
b) az átvá||a|ással érintett adósság részétképező ügyleteket a2014. évi költségvetési

töľvény 61-68. $-a szerinti áŃźi|a|ás érdekében ne alakítsa źLt, ań. váltó formájábarl
ađjaát,

c) a 20|4. évi költségvetési törvény 68. $ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.

utasítja a polgármestert, hogy az adősságátváIIalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

A fenti taľtalmú képviselő-testületi-hatáľozatot2014. februar 20. napjáigkell elektronikus úton
a Kincstar részére megküldeni.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célrja, hogy a Költségvetési torvény 67. és 68. $-ban foglaltak szeľint az
onkormányzat az adósságáwá|LaIáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegye és

megállapodásokat a polgármester aláírj a.

Az adósságátrźilalással az onkormátyzat az előterjesztés I. szźlmt mellékletétbenrész|etezett
adósság ás j ráľulékai ťĺzetési kötelezetts ége 201'4. februaľ 28. napjátől megszűnik.

vI. Jogszabályikiiľnyezet

A képviselő-testiilet hatáskĺlre a Magyaľország he|yi ĺinkoľmanyzatairő| sző|ő 2O|1. évi
CDooilX. töľvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

KéremazaIábbíhatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet

1. Magyaľorszźĺg 2014. évi központi költségvetéséről szőIő 2013. évi CC)oo(. ttirvény
(továbbiakban: 2014. évi költségvętési tĺirvény) 67-68. $-aiban foglaltakľa figyelemmel
kinyilvanítja, hogy a 20,14. évi kÓltségvetési törvényben iÍt feltételekkel az
adósságállomźnyaMagyaľ Allam áItaItorténó átvá|Ialását igénybe kívźnjavenni.

2. kijelenti, hogy az <inkormányzat nem rendelkęzett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, arri 2013. decembeľ 5-én kifejezetten egy adott adósságelenhez
kapcsolódott, és annak feđezetéte,vagyteljesítésénekbiztosításául szolgá|t.

3. kijelenti, hogy amennyibeĺ az onkormanyzat egy átvállalással érintett igyIete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezéséte szolgáló iigyletté válik, űgy a beťolyt bevétel ĺĺsszegét, legfeljebb az



érintett adósságból źfiĺá|Ia|źsra kerĹilt összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3

munkanapon belül átutalja a kincstáľ által megjelölt fizetési száĺrĺ'áta.
4. kinyilvanítja, hogy a Polgaľi Torvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvény 332. $

a|apjźn megállapodást kíván kötni a Magyar Allammal az önkoľmźnyzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállomźnya áBĺźilal'ástnőI.

5. azadősságáBĺźiIa|ással összefiiggésben fe|hata|mazzaapolgármesteľt, hogy:
a) megtegye a20I4. évi kĺiltségvetési ttiľvény 67-68. $-ai szerinti nyilatkozatokat

és intézkedéseket,
b) az átvállalással éľintett adósság tészét képezó iigyleteket a 2014. évi

költségvetési törvény 67-68. $-a szerinti átváIIaIás érdekében ne alakítsa źú, azt
váltó formáj ában ađja át,

c) a20I4' évi k<ĺltségvetési törvény 68. $ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.

6. utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő ülésén tájékoztassa a testiiletet.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataľidő: 1-5. pontok esetében 2014. februaľ 28., 6.pont esetében 2014, április 30.
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Budapest,2}|4. jarruźn}I. ď

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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dľ. Kocsis Máté
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