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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 5.000 fő feletti lakosságszámú önkormányzatok adósságának állam által nyújtott 

törlesztési támogatással megvalósuló részbeni konszolidációjáról szóló megállapodások 

megkötésének és az átvállalt adósság teljesítésének határideje 2013. június 28-a volt. Az I. ütemű 

adósságkonszolidálás végrehajtásra került, eredménye és hatása a 2013. I. félévi beszámoló 

előterjesztésében bemutatásra került.  

Magyarország központi költségvetésről szóló 2012. évi XCII törvény ez évi módosítása 

megteremtette annak lehetőségét, hogy a 2013. június 28-án adósságrendezési eljárás alatt nem álló 

önkormányzatok 2012. december 31-ei adósságából fennmaradt adósságállománya további 

konszolidálásra kerüljön.  

A további  konszolidálás (II. ütem) feltételei: 

 a hitelező pénzintézet az előtörlesztésre vonatkozó szándékát az államháztartásért 

felelős miniszternél írásban kezdeményezze,  

 rendelkezzen az ügylet lebonyolításhoz az érintett önkormányzat írásos engedélyével, 

 a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7 %-ának megfelelő összeget a központi 

költségvetés részére 2013. december 20-ig megfizesse. 

A Raiffeisen Bank írásban kereste meg Önkormányzatunkat, azzal hogy Békés Város 

Önkormányzatának a Banknál meglévő adóssága tekintetében lehetőséget lát az 

adósságkonszolidálás II. ütemére (a kezdeményezésre a pénzintézetnek van hatásköre). Az adósság 

konszolidálás II. üteme a Pénzintézet számára azzal a feltétellel kivitelezhető, ha megállapodás jön 

létre az Önkormányzat és Pénzintézet között a Pénzintézet számára kötelezően előírt és a felkínált 

adósság 7 %-ának megfelelő összeg előzetes megtérítése vonatkozásában. A Pénzintézet által 

összeállított Megállapodás tervezetet megküldte önkormányzatunknak. A Bank szeptember 15-ig 

szándéknyilatkozatot vár a Képviselő-testülettől az írásos megkeresésére válaszként.  

A döntés meghozatala előtt feltétlenül javasoljuk figyelembe venni Dr. Pintér Sándor 

Belügyminiszter Úr önkormányzatokhoz címzett levelét, amelyben a 7 % fizetési kötelezettség 

átvállalásának veszélyeire hívja fel az önkormányzatok figyelmét. 

A határozati javaslatba foglalt szándéknyilatkozat szerint Békés Város Képviselő-testülete 

részt kíván venni az adósságkonszolidáció II. ütemében, amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé 

teszik. Ugyanakkor a 7 % banki fizetési kötelezettség megtérítéséről szóló megállapodást nem 

javasoljuk aláírni. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra (a továbbiakban: 

költségvetési törvény) figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvény 72. § (9)-(12) 

bekezdéseiben meghatározott feltételekkel, a meglévő adósságállománya további 

konszolidációjában részt kíván venni. 

 

 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő:    2013. szeptember 15. 

 

 

Békés 2013. szeptember 10. 

 

  Izsó Gábor 

           polgármester 
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 jogi ellenjegyző  
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      pénzügyi ellenjegyző  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A határozati javaslatokban hivatkozott jogszabály 

 

2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)72 § (9)-(10)  

 

72. §  
 (9) A hitelező az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti a 2012. évi 

költségvetési törvény 76/C. §-a alapján egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatással 

történt előtörlesztést követően az érintett önkormányzatoknál a 2012. december 12-ei adósságból 

fennmaradt, és a (8) bekezdés, továbbá a 74. § (6) bekezdése alapján átvállalással érintett 

önkormányzat (1)–(2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást 

követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az érintett önkormányzat írásos 

engedélyével. 

 (10) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án 

adósságrendezés alatt nem álló önkormányzatok adóssága tekintetében 2013. szeptember 30-a, az 

állam a kezdeményezett átvállalást 2013. december 31-éig hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy 

a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés 

részére 2013. december 20-áig forintban megfizesse. 

 (11) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án 

adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok esetén az adósságrendezési eljárást követő 

törlesztési célú támogatás kiutalásának, illetve az adósság átvállalásának napját követő 60. nap. Az 

állam a kezdeményezett átvállalást a kezdeményezés beadását követő 60. napon, de legkorábban 

2013. december 31-én hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy az önkormányzat ne álljon 

adósságrendezési eljárás alatt és a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő 

összeget a központi költségvetés részére, a felkínált adósságrész átvállalását megelőző 10. napig, 

forintban megfizesse. 

 (12) A devizában fennálló adósságrész után fizetendő befizetési kötelezettséget a befizetés napját 

megelőző munkanapon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell 

forintra átszámítani. 
 

 




