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ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2014. január 10-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A napirend rendkívüli ülésen to ténő tárgyalását A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország

2014. évi költségvetéséről 67-68.-ában - különöse a 68. (1) hekezdésében - rögzített

határidők indokolják. A jogszabályi hely az önkormányzatok adósságrendezésével

kapcsolatos teendőkről szól. Részletek a jogszabályhelyből:

23. Egyes vegyes rendelkezések

67. (1) Az állam a települési önkormányzatok — ideértve a lővárosi önkormányzatot és a kerületi

önkormányzatokat is és azok társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással érintett Önkormányzat) a (3)

bekezdés szerinti adósságelemek nélkül számított, (2) bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló

összegű adósságelemeit és ezen adósságeleniek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átválialással érintett adósság a Gst. 3. (1) bekezdés a)—d) és/) pontja szerinti

adósságot keletkeztető ügyletekhől eredő, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: hitelező) kié fennálló tartozásokat foglalja magában.

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat átvállalás időpontjában knnálló, átvállalással érintett

adósságállománya nem éri cl az (1) és (2) bekezdés szerint átvállalandó adósság Összegét, ágy az átvállalásra az

annak időpontjában fennálló adósságállomány erejéig kerül sor.

(5) Az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én knnállt folyószámlahitel állományából

legkijebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig — a

kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi kltételekkel — legkésőbb 2014. december 31-én lejáró

futaniidejű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. Ezen átalakításhoz nincs szükség a Kormány előzetes

hozzájárulására.

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő

értékpapírokat és váltókat az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalást megelőzően — a (7) bekezdés

szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével — az adott hitelviszony[ megtestesítő

érlékpapírban, illetve az adott váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel

kölcsön- Vagy hiteljogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,

illetve az adott váltó lejárat előtti visszaváltásáhól. visszafizetéséből eredő fizetési kötelezettség átvállalására és

teljesítésére kerül sor. E fizetési kötelezettség az értékpapír-, illetve váltó tulajdonosától történő, az adott

értékpapírban, illetve váltóhan foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében összességében azonos kltételekkel

rendelkező hitel kIvételével is kiváltható.

(7) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adósság egyes elemeinek átvállalása a Gst. 3. (1) bekezdés a)—c) pontja

szerinti, 200 millió forintnál. 815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál kisebb összegű tartozások, és a Gst. 3. (1)

bekezdés d) ést) pontja szerinti tartozások visszalizetéséhez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési



támogatás nyújtásával is teljesíthető. A törlesztési célú támogatásnak a hitelezők pénzforgalmi számlájára

történő közvetlen folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2014. február 28-áig a kincstár

útján gondoskodik.

(8) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem érinti az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalással érintett

adósságelemek alapján fennálló, fizetési jellegű jogokon ás kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat ás

kötelezettségeket.

68. * (1) Az átváHalással érintett önkormányzata 67. * (1) ás (2) bekezdése szerinti adósságelemek 2013.

december 31-én fennálló, ás a 2014. február 28-aj várható tőkeösszegéről 2014. január 15-éig a kincstár által

üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként az

átvállalással érintett önkormányzat csatolja

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a 67. (1) ás (2) bekezdése szerinti adósság

vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról — a 67. * (7) bekezdése szerinti költségvetési támogatással érintett

ügyletek kivételével — legkésőbb 2014. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett

önkormányzattal és annak hitelezőivel.

(5) Ha az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik. vagy annak fedezetére,

lel jesítésének hiztosításául szolgál, ás ez az adósságelem útvállalásra kerül, akkor az átvállalással érintett

önkormányzat e betét vagy egyéb számlakövetelés 2013. december 5-én fennálló összegét — legfeljebb az

ahhoz kapcsolódó adósságelemből átvállalt összeg erejéig — az átvállalás napján a kincstár által megjelölt

szánilára átutalja. Ha az átutalást az átvállalással érintett önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor azt a

201 3. december 3 l-án érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell

megfizetnie.

Az előterjesztés készítésekor az infotTnációk poritosítása, adtok bekérése még folyamatban

van így a legfontosabb tisztázandó kérdés is, hogy a meglévő betéti állományunk kifejezetten

az adott adósságállomáriyhoz kapcsolódik-e.

Határozati javaslat a rendkívüli testületi ülésre kerül megfogalmazásra.

Mezőberény, 2014. január 06.

Siklósi István
polgármester
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