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1. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtására
Tisztelt Képviselő-testület!
A kormány a közigazgatás átalakítás keretében a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele
érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta a sarkalatos és az önkormányzatok
működését szabályozó törvényeket és a feladatok végrehajtására vonatkozó előírásokat. A helyi
önkormányzati feladatok átstrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételeinek és
módjának megváltoztatására is sor került. Ahhoz, hogy önkormányzatok meg tudjanak felelni az
Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
meghatározott szigorú gazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a
közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása, az önkormányzatok pénzügyi gazdasági
rendszere alapjainak megszilárdítása szükséges. Rendezni kell a működést és fejlesztést segítő, de
korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat. A kormány
ezért a parlament elé terjesztette a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény módosításáról 2012. december 3. napján elfogadott és 2012. december 7. napján
hatályba lépett az önkormányzatok konszolidációját szabályozó törvénymódosítást.
A törvény előírásai szerint az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt –
törlesztési célú támogatásként - az ötezer fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok számára, a 2012. december 12. napján pénzügyi intézmény felé fennálló,
Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a-c) pontjai
szerinti kölcsön - vagy hitel jogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron továbbá
a váltókibocsátáson alapuló tartozások teljes kiegyenlítésére.
Az önkormányzati konszolidáció kiterjed tehát a 2012. december 12. napján fennálló teljes
adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék) és az
ezekhez kapcsolódó 2012. December 28. napjáig számított járulékra (kamat, rendelkezésre tartási
jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat). A konszolidáció részét képező költségek körét a kormány
és Bankszövetség között létrejövő megállapodás tartalmazza.
Nem terjed ki a konszolidáció a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek 2012. december
12. napját követően keletkezett állományának és az ahhoz kapcsolódó járulékok törlesztésére, az
államháztartás központi alrendszeréből, közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől
elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az ÁFA vagy egyéb bevétel megelőlegezésére
nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, a víziközmű-társulattól a
támogatással érintett önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére.
Az önkormányzatok az érintett pénzintézettől a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek
2012. december 12. napjáig keletkezett állományáról és az ahhoz kapcsolódó december 28. napjáig
számított járulékokról meghatározott adattartalom szerinti igazolást és nyilatkozatot kapnak. Az
igazolásban szereplő adatokat az önkormányzat ellenőrzi és összeveti a Magyar Államkincstár e-adat
rendszerében szereplő adatokkal. A támogatással érintett önkormányzati adósságelemek tőke- és
járulékainak összegéről 2012. december 17. napján 16 óráig az önkormányzat adatot szolgáltat. Az
adatszolgáltatáshoz szükséges a képviselő-testület határozata, a polgármester nyilatkozatát arról, hogy
az általa szolgáltatott adatok teljes körűek és megfelelnek az önkormányzat nyilvántartásának és arról,
hogy az adatszolgáltatás nem tartalmaz olyan adósságelemeket, amelyek nem képezik a konszolidáció
részét.
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