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1.

Előteľjesztés az önkormányzati adósságkonszolidáció

Elĺíterjesztő: KeczeIstvánpolgármester

végľehajtására (sürgősségi tárgyalásra)

Áltandó meghívottak:
Katalin oszÍáIyv ezető
Kiss Endre osztályvezető

Kecze István polgáľmesteľ

Bögös

T aÍár Zo|tán aIpolgáľmester

Dr . Y arga ZsolÍ jegyző

Dľ. Kui Gáboľ aljegyző

Kisújszállás' 2013. január
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Nagy István Zoltán sk.
bizottsági elnök
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Előterjesztés
Kisrijszállás Váľos onkormányzatĺ Képviselő-testülete
2013. januáľ 10-ei rendkívĺili iilése
2. napiľendi pontjához
süľgősségi táľgyalásľa
az önkoľmányzati adósságkonszolidáció

végrehajtásáľa

Véleményezi: Pénzügłi és Gazddlkodĺisi Bizottság (1.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyaľország 2013. évi központi költségvetésről szólő 2012. évi CCIV. törvény részletes szabályokat
tartaImaz az önkoľmányzatok adósságának konszolidációjával kapcsolatban.

Az elfogadott jogszabály szeľint az ál|am ĺészbenátváIlalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó
települési önkoľmányzatok 2012. december 31-ei, az átvtila|ás időpontjában fennálló
adósságállományának

összegét.

Az 5000 lakosságszám feletti településeknél az

átválrlalźs mértékea 2012' június 30-ai egy főľe jutó
ipaľűzési adóerőképesség és a településkategóriában számított átlagos adóerőképességének egymáshoz

viszonyított aránya a|Ąán kerül meghatározásra' Az adósságátvállalás a teljes adósságállomány
minimum 40 %o-a lesz, de az alacsonyabb iparűzési adóbevétellel ľendelkező településeklélaz
adósságállomány akár 70 %o-át is źúvállalhatjaaz áIlam.
Kisújszállás vonatkozásában a konszolidáció száza\ékos mértékéľőlmég nincs infoľmációnk, annak
méľtékeabban a megállapodásban lesz rögzíťve, ame|yet az áIlamhéĘtartásértfelelős miniszter és a
helyi önkormányzatokéľt felelós minisŹer legkésőbb 2013. febľuár 28-áig köt meg a helyi
önkormányzattal'

A

megáĺlapodás eĺőkészítéséhezadatokat kell szolgáltatnunk a l{agar Államkincstáľ részére' Az
adatszolgáltatásľa nyitva álló idő nagyon rövid' 2013. január 1l-én 16 őráig kel] fe]tölteni a
pénzintézetekkeI egyeztetett, a város adósságának állományáról készült kimutatásokat és a képviselőtestiileti határozatot az Allamkincstár által mĺiködtetett elektronikus rendszerbe.

Az

adósságkonszolidációban való részvétel és a megállapodás megkötésének a feltétele a csatolt
döntés meghozatala, ezért kérem, hogy a határozali javaslatot megtáľgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.

Kisújszállás' 2013. január 8.
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IIatározati javaslat
/2013. (I' 10.) számú önkoľmányzati

az önkoľmányzati adósságkonszolidáció

határozĺt

végrehajtásáról

képviselő-testüIet Magyaľoľszág 2Ol3. évi központi költségvetéséról szóló Ż01Ż' évi CCIY '
tÖrvéňy (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. $-aiban foglaltakĺa figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar

A

Állam által töľténő átvállalását igénybe kívánja venni'

A

az önkorm ányzat reĺde|kezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére, teĺjesítésénekbiztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arľa, hogy a betét, vagy
egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással
képviselő-testület kijelenti, hogy

éľintett méltékeszerinti arányos összegéig - az źltváilalás napján az állam által megjelölt számláta
átutalja.
3.

A

képviselő-testület kinyilvánítja, hog1i a Polgáľi Törvénykönyvről szóló 1959. évi [V. törvény
332. $ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Ällammal az önkormányzatot Íerhelő, az
adósságátvál1alással érintett adósság á|lomány a

áÉvá|lal'ásárőlt'

c)

összefiiggésben íelhatalmazza a polgármestert, hogyi
72-75' $-ai szeľinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
részétképező, hitelviszonyt megtestesítő éľtékpapírokata
(6)
72'
bekezdésére figyelemmel - az adoÍt éľtékpapírbanfoglalt
költségvetési tirvény
$
alakítsa át;
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá
a költségvetésí tör.łény 14. $ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.

A

képviseló-testület utasítja a polgármesteľt, hogy

A képviselĺí-testü|et az adősságátvállalással

a) megtegye a költségvetési törvény
b) az átvállalással érintett adósság

5.

az

adósságátvállalással

intézkedéseiről a soľon következő üléséntájékoztassa a testtiletet.
Felelős:

Hatáľidő:

Kecze István polgáľmester
2013. június 28'

Erről éľtesül:

l.
2'

3.
4.

Kecze István polgármester
Dr ' Y aĺga Zsolt jegyző
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya
Magyar Áĺlamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok me gyei Igazgatósága

kapcsolatos

