
1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/88/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 21-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:               Tapolca Város Önkormányzatát érintő konszolidáció 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 72. § (1) 
bekezdése alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési 
önkormányzatának a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott
adósságállományát és járulékai összegét. Tapolca Város Önkormányzata tekintetében
1 152 008 601 Ft összegű adósság és járulékainak összege kerül átvállalásra, mely 
tény megállapodásban való rögzítése megtörtént.

Az állam által nyújtott törlesztési támogatással megvalósuló részbeni konszolidáció
végrehajtása folyamatában a második szakaszhoz érkeztünk. Az ÁKK Zrt. útján
eljáró államháztartási miniszter és az önkormányzat között létrejövő, az 
adósságkonszolidációról szóló megállapodás megkötésének és az átvállalt adósság,
illetve a nyújtott támogatás teljesítésének határideje 2013. június 28.

A konszolidáció az önkormányzat vonatkozásában oly módon valósul meg, hogy a
Költségvetési törvény 74. § (5) bekezdése szerinti megállapodásokban rögzített
összeg az önkormányzat finanszírozásában résztvevő bankok között pro ráta alapon 
került felosztásra, azaz minden pénzintézet az adott önkormányzatra eső teljes 
konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedik, mint amilyen arányban a 
2012. december 31-én fennálló adósságállományból részesedett.

A konszolidáció kétféle módon történik: adósságátvállalás, illetve költségvetési
támogatás formájában. Tapolca Város Önkormányzata a „Tapolca Jövőjéért 
Kötvény” állományát érintően adósságátvállalásra, az OTP Banknál fennálló két 
adósságállomány tekintetében (Bárdos, Szennyvíz I-II.) pedig költségvetési
támogatásra jogosult.



Az adósság rendezését követően szükséges a kötvények törlésével kapcsolatos 
feladatokat - a Raiffeisen Bank Zrt.-vel történt egyeztetéssel - elvégezni.
Az önkormányzatok által kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó központi értékhatári
feladatok végrehajtását a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (a továbbiakban:
KELER) hajtja végre. A kötvényhez kapcsolódó kifizetési kötelezettségek akkor
szűnnek meg, ha a kötvény érintett része törlésre kerül a hitelező bank értékpapír 
számlájáról.
A KELER által megfogalmazott eljárásrend tartalmazza, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete hozzon döntést az adósságátvállalással kapcsolatban.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak figyelembe 
vételével szíveskedjenek a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

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 átvállalást 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 (Ptk.) 332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a
Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról 
(konszolidáció), valamint megadja a Ptk. 286. § szerinti hozzájárulást.

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Császár László polgármestert, (akadályoztatása esetén
Sólyom Károly alpolgármestert), és Ughy Jenőné jegyzőt (akadályoztatása 
esetén Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetőt), hogy: 

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

b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által
kialakított/ kialakításra kerülő, az 5000 fő feletti önkormányzatokra 
irányadó „Eljárási rend” alapján az Önkormányzat által kibocsátott
kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a
szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó
dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse;

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



d) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott
kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez
kapcsolódó megállapodásokat megkösse;

e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs
Összeállításban és az Okiratban megtegye.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t és az OTP 
BANK Nyrt.-t, hogy az Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak
minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar 
Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje.

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a  
Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a
RAIFFEISEN Bank Zrt. és az OTP BANK Nyrt. a teljesítést az
Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

7. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás
alatt.

8. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Felelős:      polgármester 
Határidő: részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására:

legkésőbb 2013. június 28, 
a kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a
konszolidációt követően a kötvényekben bekövetkező 
változások átvezetése: legkésőbb 2013. szeptember 30. 

Tapolca, 2013. június 10.

Császár László
polgármester


