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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további felhatalmazásra 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendel-
kezéseinek megfelelően, a Képviselő-testület 366/2012, 3/2013 valamint a 111/2013 határozatai-
val összhangban a tavalyi évben a Magyar Álam átvállalta az Önkormányzat által kibocsátott 
„Újpest Fejlesztéséért kötvény” 40%-át. 
 

Az Országgyűlés döntése értelmében az állam 2014. február 28-ig a települési önkormányzat-
ok egyes még fennálló adósságelemeit, valamint ezen adósságelemek járulékait is átvállalja. Az 
adósságkonszolidáció szabályait Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 67-68. §-a tartalmazza. 
 

A Magyar Államkincstár 2014. január 9.-én tájékoztatta az Önkormányzatokat az átvállalás 
menetéről, teendőiről. Ennek értelmében a hitelező bankok 2014. január 15.-ig a törvényi előírá-
soknak megfelelően a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 
adatot szolgáltattak az önkormányzati hitelekről. Ezen adatszolgáltatást az önkormányzat ellenő-
rizte, és 2014. január 15-én 16 óráig ugyancsak az e-adat rendszeren keresztül a 2013. évi 
CCXXX. törvény 67-68. §-a szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat -amelyek az állam által át-
vállalni kívánt adósságelemhez kapcsolódnak- feltöltötte. 
 

Az útmutató alapján az Önkormányzat által kibocsátott „Újpest Fejlesztéséért kötvény” fenn-
maradó 60%-ának Magyar Állam által történő átvállalásának feltétele a Képviselő-testület hoz-
zájáruló döntése, a szükséges nyilatkozatok kiadása, szükséges továbbá a Polgármestert felha-
talmazása az adósságrendezéssel kapcsolatos további adatszolgáltatás végrehajtására, az ehhez 
szükséges igazolások, jognyilatkozatok kiadására és az okiratok aláírására. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium tájékoztatása szerint az önkormányzatoknak a Képviselő-testület határozatát az 
adósságátvállalásról szóló megállapodás aláírásáig, de legkésőbb február 20-áig kell megkülde-
niük a Magyar Államkincstár részére. 
 

Az Önkormányzat a kötvénykibocsájtással együtt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötött kiegé-
szítő 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 hasz-
nálhatja fel, az összeget a felhasználás időpontjáig elkülönítetten, külön pénzforgalmi számlán, 
lekötött betétben kezeli, mely összegből 2013. december 5.-én 11.489.219,- Ft rendelkezésre állt. 
Ennek értelmében az Önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, amely kifejezetten a kötvényhez, 
mint adósságelemhez kapcsolódik, és annak teljesítésének biztosításául szolgál. Amennyiben az 
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Önkormányzat kötvénye átvállalásra kerül az állam által, akkor e betét összegét az átvállalás 
napján az állam által megjelölt számlára át kell utalni. 
 

Tekintettel arra, hogy a fennmaradó kötvényállomány átvállalása az Önkormányzat számára 
hosszú távon kedvező, javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek az erre vonatkozó határozatok 
meghozatalát. 
 
 
Újpest, 2014. január 20. 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel 

vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adós-
ságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szol-
gált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét – 
legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett összegéig – az át-
vállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja. 
 

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 beérke-
zését követő 3 munkanapon belül átutalja a Kincstár által megjelölt fizetési számlá-
ra. 
 

4.  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az ön-
kormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállomány átvállalásá-
ról. 

 
5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Pol-

gármestert, hogy: 
a.) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkoza-

tokat és intézkedéseket, 
b.) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költ-

ségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti átvállalás érdekében átalakítsa, 
c.) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodá-

sokat megkösse. 
 

 
Felelős:  Polgármester  
Határidő:  2014. február 28. 


