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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. január 31.-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos felhatalmazásról. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának 
részbeni adósságátvállalásáról. Az állam az önkormányzatok 2012. december 31-én fennálló 
adósságállományának egy részét átvállalja. 
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságállomány 
átvállalás megvalósulása érdekében 363/2012. (XII.20.) határozatában arról döntött, hogy 
felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás 
végrehajtására, az ehhez szükséges igazolások, jognyilatkozatok kiadására és az okiratok 
aláírására. 
 
A Belügyminisztérium 2013. január 8-án fórumot szervezett az 5 ezer fő feletti települések 
önkormányzati adósságállomány konszolidációjának lebonyolításával kapcsolatos 
feltételekről és teendőkről. 
 
Az Önkormányzat 2013. január 11-ig a törvényi előírásoknak megfelelően a Magyar 
Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltatott, és 
kiállította a 2012. évi CCIV. törvény 74. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat és 
nyilatkozatokat, melyek az állam által átvállalni kívánt adósságelemhez kapcsolódnak. 
 
2013. január 25-én az Önkormányzat személyes adategyeztetést folytatott a 
Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár 
képviselőivel, ahol egyeztetésre kerültek a leadott igazolások és nyilatkozatok, valamint a 
törvénybe foglalt adósságátvállalás mértéke is. 
 
A 2012. évi CCIV. törvény 73. § (5) bekezdése alapján a kerületi önkormányzat esetében az 
érintett adósságállomány 40 %-os mértéke szolgál az állam által történő adósságátvállalás 
alapjául, melytől pozitív irányban eltérni csak az érintett miniszterek közös javaslatára, 
rendkívüli méltányosságot indokoló körülmények fennállása esetén lehet. 
 
A költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter és a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az adósságátvállalás pontos mértékéről legkésőbb 
2013. február 28-ig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal. Az 
államháztartásért felelős miniszter 2013. június 28-ig megállapodást köt az átvállalással 
érintett önkormányzattal és azok hitelezőivel. 



-2- 

 
Az önkormányzati adósságvállalás feltétele a következő Képviselő-testületi határozatok 
meghozatala: 

 az adósságátvállalásban való részvétel elfogadása; 
 nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzat 2012. december 31-én a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti 
adósságrendezési eljárás alatt áll-e; 

 nyilatkozat arról, hogy amennyiben az Önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik 
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ha ez az adósságelem 
részben vagy egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét 
– legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti 
arányos, legfeljebb az átvállalandó adósságelem összegéig – az átvállalás napján az 
állam által megjelölt számlára átutalja, és 

 a polgármester, valamint a jegyző felhatalmazását az önkormányzati adatszolgáltatás 
teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére. 

 
A Belügyminisztérium helyettes államtitkárának tájékoztatása szerint a szerződés aláírásához 
szükséges Képviselő-testületi határozatnak a törvényben foglalt határidő előtt meg kell 
születnie. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület február 28.-án tart legközelebb ülést, 
javaslom a szükséges határozatok meghozatalát az alábbiakra is tekintettel. 
 
Az Önkormányzat a kötvénykibocsájtással együtt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötött 
kiegészítő megállapodásnak megfelelően refinanszírozási támogatást kapott 2012. évben az 
Európai Fejlesztési Banktól (European Investment Bank) 19.148.697,23 Ft értékben. Ezt a 
támogatást az Önkormányzat az érvényben lévő szerződés szerint kizárólag a kötvény 
tőketörlesztésére használhatja fel, az összeget a felhasználás időpontjáig elkülönítetten, külön 
pénzforgalmi számlán, lekötött betétben kezeli, mely összeg 2012. december 31.-én 
rendelkezésre állt. Ennek értelmében az Önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, amely 
kifejezetten a kötvényhez, mint adósságelemhez kapcsolódik, és annak teljesítésének 
biztosításául szolgál. Amennyiben az Önkormányzat kötvénye részben átvállalásra kerül az 
állam által, akkor e betét összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással 
érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az átvállalás napján az állam által megjelölt 
számlára át kell utalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 2012. december 31-én nem 
állt a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

2. A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni, az 
adósságátvállalás törvényi 40 %-os mértékét elfogadja. 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, 
ami kifejezetten az adott adósságelemhez kapcsolódik és annak fedezetére, 
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teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét összegét 
– legfeljebb az adósságátvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az 
átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja. 

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

5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert illetve a jegyzőt, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel, amennyiben ez a megállapodás feltétele – kölcsönjogviszonnyá 
alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdések szerinti megállapodásokat kösse 
meg.  

 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2013. június 28. 
 
Újpest, 2013. január 28.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 


