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ELŐTERJESZTÉS
Adósságkonszolidációval kapcsolatos testületi döntésekről
Tisztelt Képviselő - Testület!
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 67-68. §-ai alapján az állam 2014. február 28.-ig
átvállalja a települési önkormányzatok (és azok társulásai) pénzintézetek felé 2013. december
31.-én fennálló adósságállományát és azok járulékait. 2013. június 28.-án részleges
konszolidáció történt az 5000 fős lélekszámot meghaladó települések esetében, akkor Csurgó
Város Önkormányzatát hátrányosan érintette, hogy a konszolidációban a 2012. december 31.-i
egyenleg került figyelembe vételre a folyószámlahitelt érintően, mely az év végi rendkívüli
állami támogatás kiutalása miatt alig volt kihasználva.
2013. december 31.-én Csurgó Város Önkormányzata a hosszú lejáratú hitelek mellett
egy 149.850.791 forint összegű működési hitelt tartott fenn az OTP Bank Nyrt.-nél, az ügylet
a 2013. évi folyószámlahitel költségvetési törvény 67. § (5) bekezdésében adott
felhatalmazása alapján éven túlivá alakítása miatt állt elő. A költségvetési törvény 68. § (5)
bekezdése értelmében, amennyiben egy adósságelemhez fedezeti betét kapcsolódik, úgy
annak a 2013. december 5.-én fennálló egyenlegét a konszolidáció napján az önkormányzat
köteles a központi költségvetés részére befizetni. A bankbetét egyenlege ezen a napon közel
148,2 millió forinton állt. Jelenleg kérelmet nyújtottunk be az illetékes államtitkárság felé a
bankbetét egyenlegének lehetőleg teljes, de akár részleges megtartása ügyében. Célunk, hogy
annak terhére rendezhessük a szállítói tartozásainkat.
A konszolidáció létrejöttéhez a lenti határozati javaslatban foglaltak szerinti testületi
döntések szükségesek.
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Határozati javaslatok:
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
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének
biztosításául szolgált. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb
számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
átvállalással érintett összegéig - az átvállalás 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 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:
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.
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