
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 
Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni átvállalásához 

szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra 
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Az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések önkormányzatainak 2012. 
december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságoknak az átvállalás 
időpontjáig számított kamatainak összege állam által történő részbeni 
átvállalásának feltételeit a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-ai határozzák meg. 
 
Az adósságátvállalás mértékének számítási módját a   költségvetési törvény 73. § 
(4) bekezdése határozta meg, mely alapján önkormányzatunk esetében 50 %-os 
állam általi adósságátvállalás került meghatározásra. 
 
A költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az 
államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
véglegesen megkötésre kerülő megállapodásban különösen indokolt esetben a 
számított mértéktől magasabb átvállalási mértéket is megállapíthat. 
 
Az adósságátvállalással kapcsolatosan szükséges adatszolgáltatásokat 
önkormányzatunk határidőre teljesítette és az adósságátvállalás mértékének 
növelési igényét az adatszolgáltatás során, alaposan megindokolva jelezte. 
 
Ennek eredményeként a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Magyar Államkincstár meghatalmazott munkatársai, valamint önkormányzatunk 
képviselői részvételével 2013. január 30-án szakmai egyeztetésre, megbeszélésre 
került sor. 
 
A megbeszélésen önkormányzatunk részéről ismételten megfogalmazásra kerültek 
azok a szakmai indokok, melyek alapján a számítottnál magasabb, 70 %-os 
adósságátvállalási igény került rögzítésre. 
 
Az adósságátvállalás végleges százalékos mértékéről az államháztartásért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2013. február 
28-áig fog megállapodást kötni az önkormányzattal. 
 
A megállapodás megkötésének feltétele a határozati javaslat szerinti nyilatkozatok 
és felhatalmazás Képviselő-testület által történő elfogadása. 
 
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 



 
 
 

Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2013.(II.26.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni 

átvállalásához szükséges nyilatkozatokról és felhatalmazásról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-
75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által 
történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik 

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgál.  

 
3.  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. 

 
4.  A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 

felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) 
bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi 
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg. 



 

 

 

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a 
testületet. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 
 
 
 
 


