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                                      A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy  :    A települési önkormányzatok adósságának 2014. évi  adósságátvállalásához
              

Előterjesztő:   Talabér Márta polgármester

Előkészítő:    Máténé Dr. Ignácz Anita jegyző 
               Szász Andrea pénzügyi irodavezető
                    

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte: 

                

                  Bérczes Beáta                    Sándor Tamás                Máténé dr. Ignácz Anita Éva
                    jogi előadó                           aljegyző                                       jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint
az egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vo-
natkozóan újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működé-
sét szabályozó törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat. 

Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati
gazdálkodás feltételei és módja is módosult. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok meg
tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályok-
nak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú
ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges, azaz ren-
dezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az
állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.

Az  Országgyűlés  által  elfogadott  Magyarország  2014.  évi  központi  költségvetésről  szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a települési önkormányzatok és
társulásaik adósságának átvállalása szempontjából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tar-
talmazza:

Az állam teljes mértékben átvállalja

- a települési önkormányzatok (ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat is) és ezek társulásainak (a továbbiakban együtt: önkormányzatok),

- 2013. december 31-én fennálló,

- a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági stabili-
tásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-d)
és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő ér-
tékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott  leg-
alább  365  nap  futamidejű  halasztott  fizetésen,  részletfizetésen  alapuló  tartozását,
amely  a  hitelintézetekről  és  a  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi intézmény felé áll
fenn.

Ha az önkormányzat annak érdekében, hogy a Gst. rendelkezéseinek megfelelően ne álljon
fenn 2013. december 31-én likvidhitele, annak összegét rövid időre (kormányzati engedéllyel)
áthidaló hitellé átváltotta, majd 2014. elején újra likvid hitelként felvette (az áthidaló hitelt
megszüntetve),  abban  az  esetben  a  december  31-én  fennálló  áthidaló  hitel  összegének
megfelelő összeg kerül a fennálló – az átvállalás érdekében legkésőbb az átvállalást megelőző
15. napig más fejlesztési vagy működési célú hitellé átalakított - likvid hitelből átvállalásra.

A Költségvetési tv. 67. § (5) bekezdése alapján az átvállalással érintett önkormányzat 2013.
december  5-én  fennállt  folyószámlahitel  állományából  legfeljebb  a  2013.  december  20-án
fennálló  állományt  az  átvállalás  érdekében  2013.  december  31-éig  –  a  kölcsön-  vagy
hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel  – legkésőbb 2014. december 31-én lejáró
futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé alakította át. Ezen átalakításhoz nem volt szükség
a Kormány előzetes hozzájárulására.



Az átvállalás kiterjed:

• a 2013. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló, fenti adósság-
állományra (tőke, késedelmes tőke), és

• az ezekhez kapcsolódó,  az átvállalás időpontjáig számított járulékra  (ka-
mat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség).

Az önkormányzat 2014. január 15-én 12 óráig az átvállalással érintett adósságelemek 2013.
december  31-ei  állományáról  meghatározott  adattartalom  szerinti  igazolás-  és  nyilatkozat
tervezetet kap a pénzintézettől elektronikus úton. Az igazoláson szereplő adatokat ellenőrzi, és
összeveti a könyveiben szereplő adatokkal. Amennyiben az önkormányzat a pénzintézet által
szolgáltatott  igazolás  és  a  könyveiben  szereplő  adatok  között  eltérést  tapasztal,
haladéktalanul,  még  január  15-én  délután  egyeztet  a  pénzintézettel.  
A  pénzügyi  intézmények  az  önkormányzatoknak  megküldött  adatokról  
2014. január 15-én 12 óráig szolgáltatnak adatot a Kincstár e-adat rendszerében. Amennyiben
az  önkormányzattal  történő  egyeztetés  adatmódosítást  igényel,  a  pénzügyi  intézmény  az
érintett  ügyfelek  adatait  haladéktalanul  ismételten  rögzíti  az  e-adat  rendszerbe  legkésőbb
2014.  január  16-án  10  óráig.  Az egyeztetett  adatokról  a  pénzügyi  intézmény  kiállítja  az
igazolást és a nyilatkozatot, amit aláírtan eljuttat az önkormányzathoz 2014. január 16-án 12
óráig. Az érintett önkormányzat 2014. január 15-én 16 óráig a Kincstár e-adat rendszerében a
feltöltött  adósságelem  sorokon  adatot  szolgáltat  a  IV. pont  (Költségvetési  tv.  68.  §  (5)
bekezdése) szerinti betétek, számlakövetelések összegéről, valamint a megszűnt vízi-közmű
társulatoktól  átvett  vízi-közmű  hitelek  érdekeltségi  hozzájárulásból  és  egyéb  bevételből
fedezetlenné  vált  részéről,  valamint  a  támogatás  vagy  bevétel  megelőlegező  hitelek
támogatással, bevétellel fedezetlenné vált részéről.

Az önkormányzat köteles a Magyar Államkincstár e-adat rendszerén keresztül megküldeni az
önkormányzati nyilatkozattal ellátott táblázatot, valamint - papír alapon - a polgármester és a
jegyző  részére  az  adósságátvállalásról  szóló  megállapodás  aláírására  felhatalmazást  adó
képviselő-testületi határozatot. 
 

Az  előterjesztés  alapján  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  felhatalmazásra
vonatkozóan hozza meg döntését!

Várpalota, 2014. január 14.

                                                                                                 Talabér Márta
                                                                                                   polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  január  16-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2014. (I. 16.) képviselő-testületi határozat

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségve-
tési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által tör-
ténő átvállalását igénybe kívánja venni.

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2013. december 5-én nem ren-
delkezett  olyan betéttel  vagy egyéb számlaköveteléssel,  ami  kifejezetten  egy adott
adósságelemhez kapcsolódott,  és annak fedezetére,  teljesítésének biztosításául  szol-
gált.

3. A Képviselő-testület  kijelenti,  hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással
érintett  ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezé-
sét követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkor-
mányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és

intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény  68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat

megkösse. 

6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szász Andrea irodavezető
              
Várpalota, 2014. január 16.

                     Talabér Márta                                               Máténé dr. Ignácz Anita
                      polgármester                                                          jegyző


