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a KözgyO/és részére
Tisztelt

Közgyűlési

Az állam a közigazgatás átalakításának keretében az önkormányzati működés hatékonyabbá
tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az
önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket, és a feladatok végrehajtását
biztosító előírásokat.
Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az
önkormányzatok meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott' - szigorúbb gazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások
megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is
szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő,
de korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.
A fentiekkel összhangban az állam első körben 2013. június 28-ával átvállalta Budapest Főváros
Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) adósságállományának 60%-át 104 milliárd Forintot a
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerint. Az adósságállomány
40%-át, amely a Fővárosnál maradt illetve az azóta eltelt időszakban lehívott hitelek
tőketörlesztésekkel csökkentett, átértékelés utáni állományát, összesen 100,7 milliárd Ft-ot Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tőrvény 67-68. §-ai
alapján 2014. február 28-ig vállalja át. Az átvállalás kiterjed a 2013. december 31-i, az átvállalás
időpontjában fennálló adósságállományra (tőke, késedelmes tőke) az ezekhez kapcsolódó, az
átvállalás időpontjáig számított járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék,
kezelési költség).
A Főváros 2013. december 31-i adósságállománya 100,7 milliárd Ft, amely 8 db hitelszerződés!
jelent. A hitelezők az Európai Beruházási Bank (EIB), az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank,
valamint a Világbank (IBRD).
Az átvállalás végrehajtásának első lépéseként 2014. január 15-ig a pénzintézetek az átvállalással
érintett adósságelemek 2013. december 31-i állományáról meghatározott adattartalom szerinti
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igazolást és nyilatkozatot küldtek a Fővárosi Önkormányzatnak. A Fővárosi Önkormányzat - a
banki nyilatkozat megküldésével egy időben elektronikus formában nyilatkozott a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) felé többek közölt arról, hogy 2013. december 31-én nem
állt adósságrendezési eljárás alatt, valamint arról, hogy az átvállalással érintett
adósságelemekhez kapcsolódó, annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgáló
betéttel vagy számlakőveteléssel nem rendelkezett ( 1. melléklet).
Ezt követően 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 hitelezöivel, ezzel pedig
gondoskodik az adósság átvállalásáróL
A tartozásátvállalási megállapodások nem járnak a Főváros terhére vagyoni kötelezettséggel, így
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IIL18.) Főv.
Kgy. rendelet 7. melléklet 8.3 pontja alapján, a Főpolgármester átruházott hatáskörében eljárva,
jogosult megkötni a megállapodásokat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az adósságkonszolidáció második fázisában való részvételhez az
alábbi határozati javaslatok meghozatalára.
Határozati javaslat
A

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.

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

2.
kijelenti, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3.

kijelenti, hogy amennyiben egy átvállalással érintett ügylele az ügylethez kapcsolódóan befolyó
támogatás, illetve egyéb bevétel miatt a 2014. éví költségvetési törvény 67. § (3) bekezdés
szerinti 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 álulalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

4.
kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáróL
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5.

az adósságátvállalással összefüggésben felkéri a főpolgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerínt még szükséges
nyilatkozatokat és íntézkedéseket;
b) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat - a
Fővárosi Önkormányzat Szervezetí és Működésí Szabályzatáról szóló 11/2013. (111.18.)
Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 8.3 pontja alapján, átruházott hatáskörében- megkösse.
határidő:
felelős:

a nyilatkozatok és intézkedések megtételére folyamatosan, a megállapodások megkötésére 2014. február 28-ig
Tarlés István főpolgármester

6.
jóváhagyja a 2014. évi költségvetési tőrvény 67-68. §-ai szerint 2014. január 16-án kötelezően
megküldött, a főpolgármester által megadott 1. számú mellékletben található nyilatkozatot.

7.
felkéri a főpolgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
megkötött szerződésekről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést
határidő:
felelős:

intézkedésekről

és a

a megállapodások megkötését követő rendes üléseken
Tarlés István főpolgármester

Határozathozatal módja:

egyszerű

szavazattöbbség

Budapest, 2014. január )l"

Dr. Bagdy Gábor
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