Elıterjesztés
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2013. január 10-én rendkívüli tartandó ülésére
Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozattételre vonatkozó
javaslat

Tisztelt Képviselı-testület!
A támogatás célja és háttere
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi közigazgatás és önkormányzás –
mint az egyik legfontosabb alappillér- hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra
vonatkozóan újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi
mőködését rendezı törvényeket és a feladatokat végrehajtását biztosító elıírásokat.
Ennek alapján a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati
gazdálkodás feltételei és módja megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az
önkormányzatok meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbbgazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a
közszolgáltatások megfelelı színvonalú ellátása a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak
megszilárdítása szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben mind mőködésüket, mind a
fejlesztéseiket segítı, de korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalások sorsát.
Az állam az 5000 ezer fı feletti lélekszámú települések esetében 2012. december 31-ei átvállalás idıpontjában fennálló adósságállomány és ezen adósságnak az átvállalás
idıpontjáig számított járulék összegét- részben átvállalja.
Az 5000 fı feletti települések adósságának konszolidációjára vonatkozó szabályokat-,
amelyek rendezése 2013. január hónapban várható- Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-76. §-a tartalmazza.
Ezzel az állam az önkormányzatnak adóstársa lesz.
A konszolidáció kiterjed:
− a 2012. december 31-én – a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény szerinti pénzügyi intézmény felé –fennálló,
− A Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelı kölcsön-vagy hitelviszonyon,
− hitelviszonyt megtestesítı értékpapíron, továbbá
− váltókibocsátáson alapuló adósságállomány
− ezen adósságállomány átvállalás idıpontjáig számított járulékainak
részbeni átvállalására.
Az adósság átvállalásának mértékét 2012. június 30-ai egy fıre jutó iparőzési adóerıképesség
és az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adóerıképessége korrigált
átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján kell meghatározni. Ebbıl az adatból a mi
adatainkat ismerjük: az adóerıképesség a 2012. elsı félévi beszámoló 50 Őrlap alapján
147.743.120,- Ft, az egy fıre (2012. január 1. állapot szerint: 8 083 fı a lakosok száma)
18.278,-Ft/fı.
A konszolidáció mértéke:
A hivatkozott törvény 73. §. „(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerıképessége a
településkategóriája adóerıképessége korrigált átlagának
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a) 100%-át eléri vagy meghaladja, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 40%-a,
b) 75%-a és 100%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 50%-a,
c) 50%-a és 75%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 60%-a,
d) 50%-a alatt van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 70%-a
szolgál az állam által történı adósságátvállalás alapjául.”
Az elıterjesztés idıszakában nem ismerjük a településkategória adóerıképesség korrigált
átlagát. A rendkívüli Képviselı-testületi ülésre szóban kiegészítjük, vagy ha írásos anyag lesz
azt mellékeljük.
Kötelezı adatszolgáltatás a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül
történik 2013. január 11-éig.
Csatolandó mellékletek:
− jogviszonyonkénti bontásban a hitelezı által az átvállalás alapját képezı összegekre
vonatkozóan kiállított igazolásokat,
− az önkormányzat nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e olyan betéttel, vagy
számlaköveteléssel, amely kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak biztosítéka, akkor ez a fedezeti összeget- amennyiben az átvállalt
adósságelemhez kapcsolódik- az átvállalás mértékéig és az átvállalás napján az
államnak átutalja;(ezzel kapcsolatban a K&H megkeresését csatolom)
− az önkormányzat nyilatkozatát, hogy 2012. december 31-én áll-e adósságrendezés
alatt.
A nyilatkozat mintáit csatolom melyet a jegyzı és polgármester ír alá. ( jelenleg nincs)
A konszolidációs eljáráshoz szükséges, hogy az önkormányzat Képviselı-testülete
meghatározott tartalmú határozatot fogadjon el, melyet a Tisztelt Képviselı-testület elé
terjesztek elfogadásra.
Kérem az elıterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek és döntsenek a határozati javaslatban
foglaltak szerint.
Dévaványa, 2013. január 6.
Pap Tibor
polgármester
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