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A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban költségvetési törvény) rendelkezéseket tartalmaz az 5000 fő 
feletti önkormányzatok adósságának átvállalásáról. 2013. február 19-én 
értesítést kaptunk a Magyar Államkincstártól arról, hogy az 
adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan a Képviselő-testületnek határozatot kell 
hoznia, melyet 2013. február 28-ig az erre a célra üzemeltetett elektronikus 
felületen és postai úton is meg kell küldenünk a Magyar Államkincstár részére. 
Ez indokolja azt, hogy a mai Képviselő-testületi ülésen kerül napirendre ez az 
előterjesztés. 
 
A költségvetési törvény szerint: 
1. Az állam részben átvállalja  

- az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település települési 

önkormányzatának – ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat is –  

o 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló 

adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított 

járulékai összegét, 

o amely pénzügyi intézmény (a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4-6. §-a szerinti pénzügyi 

intézmények: hitelintézet és pénzügyi vállalkozás) felé áll fenn, és 

o a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § 

(1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, 

hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapul. 

2. Az átvállalás kiterjed: 

 a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló, 
adósságállományra (tőke, késedelmes tőke),  

 az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra 
(kamat, késedelmi kamat). 

3. Az adósság átvállalásának mértéke 



Az adósság átvállalása mértékének alapja az átvállalással érintett önkormányzat 
2012. június 30-ai egy főre jutó iparűzési adóerőképességének (a továbbiakban: 
adóerőképesség) és az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája 
adóerőképessége korrigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján 
került meghatározásra. 
Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerőképessége a 
településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának 
 100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság 40%-a, 

 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50%-a, 

 50%-a és 75%-a között van, az adósság 60%-a, 

 50%-a alatt van, az adósság 70%-a 

szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául. 
Ezen mértékektől az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzatokkal kötendő 
megállapodásban – különösen indokolt esetben – felfelé eltérhet. 
 
Önkormányzatunk a fenti besorolás szerint a 40%-os átvállalással érintett, de 
kérelmeztük a 60%-os mértékű adósságátvallást, melynek elfogadásáról vagy 
elutasításáról az előterjesztés készítése időpontjáig még nem kaptunk értesítést. 
 
A konszolidáció a 2012. december 31-i tartozásállományra vonatkozik, mely 
összességében (Ft-ra átszámítva) 449 180 672,- Ft, így a várhatóan átvállalásra 
kerülő állomány 179 672 279,- Ft lesz. (az előterjesztés végén csatoltunk egy 
részletes kimutatást a 2012. december 31-én fennálló adósságállományról) 
 
Az adósságátvállalás százalékos mértékéről az államháztartásért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2013. 
február 28-ig megállapodást köt az érintett helyi önkormányzatokkal. A 
megállapodás megkötésének feltétele a Képviselő-testület határozathozatala, 
melynek kötött formája van, attól eltérni nem lehet. Ezt követően az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az államháztartásért felelő miniszter 
2013. június 28-áig megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok 
hitelezőivel, ezzel gondoskodik az adósság átvállalásáról. 
 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. 

2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 

kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján 

megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 

terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 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 - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 

megállapodásokat kösse meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 
 
 
 
Budakalász, 2013. február 19. 

Rogán László  
polgármester



Azonosító (szerződéses) adatok 2012.12.31 

Az ügylet 
MFB által 

finanszírozott 
hitel? 

 
 

Árfolyam 

 
 

2012. dec.31-
én fennálló 
tartozás Ft-

ban 

Szerződés 
azonosító /ISIN 

Szerződéskötés 
dátuma 

Szerződés 
lejárata 

Szerződéses 
összeg 

Devizaneme Tőke  Összesen) Összesen 
devizaneme 

GAQ-026737 2006.03.30. 2020.12.31. 50 000 000 HUF 30 188 705 30 188 705 HUF I 1 30 188 705 

GF-038756 2008.03.03. 2017.09.29. 238 867,67 CHF 122 661,83 122 661,83 CHF N 241,06 29 568 861 

H-15/2005 2005.06.20. 2020.06.22. 15 000 000 HUF 8 942 319 8 942 319 HUF I 1 8 942 319 

H-16/2005 2005.06.20. 2020.06.22. 135 000 000 HUF 80 480 787 80 480 787 HUF I 1 80 480 787 

HU0000347349 2011.05.19. 2031.03.31. 300 000 000 HUF 300 000 000 300 000 000 HUF I 1 300 000 000 

Összesen                   449 180 672 

 


