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Tárgy:  Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további felhatalmazásra 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések települési önkormányzatainak 
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 3/2013.(I.31.) határozatában arról döntött, hogy 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adósságrendezéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtására. 
 
A költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat, az államháztartásért 
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az adósságátvállalás pontos 
mértékéről 2013.02.28-án megállapodást kötött. Az adósságátvállalás összege 2.000.000.000,- 
forint és ezen összeg 72.§ (1) bekezdésében meghatározott járulékai. 
 
Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt útján legkésőbb 2013. június 28-ig 
megállapodást köt az önkormányzattal és a Raiffeisen Bank Zrt-vel az adósság átvállalásának 
részleteiről, ezen megállapodás aláírása után a Magyar Államkincstár gondoskodik az átvállalt 
tartozás kiegyenlítéséről. Ezt követően az önkormányzat intézkedik -a kötvénytulajdonos 
Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézettel közösen- az önkormányzat által kibocsátott 
kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez kapcsolódó 
megállapodások megkötéséről és a Keller Zrt. eljárásrendje szerint a dematerializált 
kötvények részleges törléséről. 
 
A fentiek végrehajtásához az önkormányzat korábbi határozatában foglaltakon túl az alábbi 
határozat meghozatala szükséges.  
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
__/2013.(VI.__.) határozata az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további 
felhatalmazásról 
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A Képviselő-testület 3/2013. (I.31.) határozatát, az abban foglaltak hatályának fenntartása 
mellett az alábbiakkal egészíti ki: 

1. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza 
Wintermantel Zsolt polgármestert illetve Dr. Tahon Róbert jegyzőt, hogy: 
a. a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított, 

az 5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az 
Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó 
részleges törléshez a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse; 

b. a kötvénytulajdonos Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézettel az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez 
kapcsolódó megállapodásokat megkösse; 

c. a részleges törlés miatt szükséges módosításokat az Információs Összeállításban 
és az Okiratban megtegye. 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy az 
Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció 
végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a 
MÁK kezelje.  

3. A képviselő-testület hozzájárul a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 286. §-a szerint ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által 
átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. a teljesítést az 
Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja. 

4. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata a mai napon nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: - az 1. a., b., pontok esetében 2013. június 28., illetve az ÁKK Zrt részéről 

megadott időpont; 
- az 1. c. pont esetében 2013. szeptember 30. 

 
Újpest, 2013. június 11.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 


