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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai 

határozzák meg az 5000 fő feletti önkormányzatok adósság átvállalásával kapcsolatos 

szabályokat.  

A hivatkozott jogszabály 74.§ (5) bekezdése szerint „az államháztartásért felelős miniszter és a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 72.§ (1) bekezdése szerinti adósságátvállalás pontos 

mértékéről legkésőbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett 

önkormányzattal. Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter a megállapodásban – különösen indokolt esetben – a 73. § (4) és (5) bekezdésében 

meghatározottaknál magasabb átvállalási mértéket is megállapíthatnak.” 

 

A megállapodás megkötésének feltétele a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

döntése a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

Mind az eddigiekben megküldött írásbeli dokumentumok, mind a Magyar Államkincstár 

munkatársainak szóbeli tájékoztatása szerint a fenti döntés meghozatalának határideje is 2013. 

február 28. napja. 

 

A Magyar Államkincstár 2013. február 22-én 13.39 perckor érkezett e-mail üzenetében felhívták 

a figyelmet arra, hogy a megállapodás megkötésének előfeltétele az elfogadott 

Képviselőtestületi határozat. A testületi döntés meghozatalának és az arról szóló 

dokumentumnak az Államkincstár elektronikus rendszerében történő rögzítésének határideje: 

2013. február 25. 18.00 óra.  

A megállapodások aláírására várhatóan február 27-én, illetve 28-án kerül sor.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2013. február 18. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 Képviselőtestület 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 Képviselőtestület 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 Képviselőtestület 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 - 

kö1csönjogviszonnyá alakítsa át;  

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

 

5. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselőtestületet.  

 

Határidő: azonnal, illetve: 2013. június 28. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 


