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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a települési önkormányzatok és 
társulásaik adósságának átvállalása szempontjából az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

Az állam teljes mértékben átvállalja 

 a települési önkormányzatok (ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat is) és ezek társulásainak (a továbbiakban együtt: 
önkormányzatok), 

 2013. december 31-én fennálló, 
 a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) 
bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, 
hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, 
valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, 
részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti 
pénzügyi intézmény felé áll fenn. 

 

A törvény alapján a Magyar Államkincstártól érkezett felhívásra az adósság átvállalással 
érintett önkormányzatoknak a határozati javaslatban szereplő nyilatkozatot kell tenni. 

A minta határozat 2. pontjából önkormányzatunk a b) pontot jelöli meg.  

A jelenlegi ismereteink szerinti adósság átvállalással érintett hiteleket az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

Kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2014. évi 
költségvetési törvény 67. § (1-2) bekezdés szerinti adósságátvállalás Pásztóra vonatkozó 
feltételeit és az OTP Bank Nyrt-vel egyeztetett kimutatások szerint az alábbi határozatot 
hozza: 

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) 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.* 



b) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.** 

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 és jegyzőt, 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. 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: 2014. február 28. 
………………………, 2014. ………..……… 
 
 
…………………………………….  P.H.   …..…………………………….. 

polgármester        jegyző 
*Amennyiben az önkormányzat 2013. december 5-én rendelkezik betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, akkor az „a)”, ha nem, akkor a „b)” pont szerinti 
határozati pontot kell meghoznia.  

 
 
Pásztó, 2014. január 23. 
 
 
 
         Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


