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ELŐTERJESZTÉS
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 15-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 67. és 68. §-ai rendelkeznek a
települési önkormányzatok adósságának 2014. évi adósságátvállalásáról.
A Költségvetési tv. a települési önkormányzatok adósságának átvállalása szempontjából az
alábbi – releváns – rendelkezéseket tartalmazza.
Az állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én
fennálló, a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdési szerint Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti
kölcsön,vagy
hiteljogviszonyon,
hiteljogviszonyt
megtestesítő
értékpapíron,
váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap
futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi intézmény felé
áll fenn.
A Költségvetési tv. 67. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk a 2013. december 5-én
fennállt 625.824.674 forint folyószámlahitel állományt az átvállalás érdekében 2013.
december 31-éig – a hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – legkésőbb 2014.
december 31-én lejáró futamidejű működési hitellé alakította át. Ezen átalakításhoz nem volt
szükség a Kormány előzetes hozzájárulására.
Az átvállalás előkészítése kapcsán a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
2014. január 10-én értesítette önkormányzatunkat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
elkészítette az önkormányzatok 2013. december 31-ei adósságállományának állam általi
átvállalását megalapozó Útmutatót és Űrlapot. Az e-adat rendszer előkészítése a feltöltéshez
folyamatban van, melynek elkészültét haladéktalanul jelezni fogják.
Az átvállalás végrehajtásának menete
 Önkormányzatunk 2014. január 15-én 12 óráig az átvállalással érintett adósságelemek
2013. december 31-ei állományáról meghatározott adattartalom szerinti igazolás- és
nyilatkozat tervezetet kap a pénzintézetektől, elektronikus úton.
 Önkormányzatunk az igazoláson szereplő adatokat ellenőrzi, és összeveti a
könyveinkben szereplő adatokkal.
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A pénzügyi intézmények az önkormányzatnak megküldött adatokról 2014. január 15én 12 óráig szolgáltatnak adatot a Kincstár e-adat rendszerében.
Önkormányzatunknak 2014. január 15-én 16 óráig a Kincstár e-adat rendszerében a
feltöltött adósságelem sorokon adatot szolgáltat. Az elektronikusan feltöltendő táblázat
a pénzügyi intézmény nyilatkozata mellett, az önkormányzat nyilatkozatait és a
képviselő-testület határozatait is tartalmazni kell.
A kötvények átvállalásával kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására a
kötvénykibocsátással érintett pénzintézet eljárásrendje szerint kerül sor.
A Kincstár az adatszolgáltatást 2014. január 20-án 12 óráig ellenőrzi és szükség esetén
azonnal hiánypótlásra hívja fel a figyelmet. Az önkormányzat a hiánypótlást
legkésőbb január 20-án 14 óráig teheti meg az e-adat rendszerben.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig, az
ezen időpontig történő átvállalásról a Költségvetési tv. 68. § (4) bekezdése alapján
megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gondoskodik az
adósság átvállalásáról.
Kérem a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságokat, hogy
az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot szakmai véleményükkel lássák el és arról a
Képviselő-testületet a 2014. január 15-ei rendkívüli ülésén tájékoztassák.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalni és a bizottsági
vélemények figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek.
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 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy
adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének
biztosításául szolgált.
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 beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által
megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület 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.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
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a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
Ajka, 2014. január 13.
Schwartz Béla
polgármester
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