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HATÁROZAT 
Tárgy:  Szerencs  Város  Önkormányzatának  adósságkonszolidációjával  kapcsolatos
nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:

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 átvállalását 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  332.  §  alapján  megállapodást  kíván  kötni  a  Magyar  Állammal  az
önkormányzatot  terhelő,  az  adósságátvállalással  érintett  adósságállománya
átvállalásáról.

4. A  képviselő-testület  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 - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;

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

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

6. Jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi a mellékelt nyilatkozat. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                   jegyző                                         polgármester 
                            

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



Melléklet a 6/2013. (I. 11.) Öt. határozathoz

NYILATKOZAT

Szerencs  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat)  a  Magyarország 2013.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV.  törvény  (továbbiakban:  2013.  évi
költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 2012.
december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll:

IGEN     NEM*

2. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat
RENDELKEZIK / NEM RENDELKEZIK**

olyan  betéttel  vagy  egyéb  számlaköveteléssel,  ami  kifejezetten  az  átvállalandó
adósságelemekhez  kapcsolódik,  illetve  annak  fedezetére  vagy  teljesítésének
biztosítékául  szolgál,  és  ha  ez  az  adósságelem részben vagy egészben átvállalásra
kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az átvállalással arányos mértékben,
legfeljebb az átvállalás összegének erejéig a 2013. évi költségvetési törvény 74. § (1)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az átvállalás napján az állam által
megjelölt számlára átutalja.

3. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2013. évi
költségvetési  törvény  72-75.  §-ai  szerinti  adósságátvállalás  során  a  Magyar
Államkincstár  és  az  ÁKK  Zrt.  a  banktitkot  képező,  az  átvállaláshoz  szükséges
adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

4. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi költségvetési
törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás teljes körű, az abban szereplő
adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

5. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy 2013. évi költségvetési
törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti  igazolás nem tartalmazza a 2013. évi
költségvetési  törvény  72.  §  (3)  bekezdése  szerinti,  átvállalás  alá  nem  vont
adósságelemeket. 

6. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 74. § (1) bekezdése
szerinti  adatszolgáltatás  nem tartalmaz a  2013.  évi  költségvetési  törvény 72.  §  (2)
bekezdése  szerinti,  a  Magyar  Állam által  az  önkormányzattól  átvett  intézményhez
kapcsolódó adósságelemként részben vagy egészben feltüntetett olyan adósságot, mely
nem felel meg ennek a besorolásnak

7. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a polgármester és
a  jegyző  az  adósság  átvállalásáról  szóló  megállapodást  kizárólag  az  erről  szóló
önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá. 

* A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben az 1. kérdésre igen a válasz, a további pontokat
illetően nem kell nyilatkozni, azok szövegét át kell húzni!
** A megfelelő rész aláhúzandó!

……………………………………. P.H. …..……………………………..



polgármester jegyző


