Kivonat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 13-i,
rendkívüli nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl

88/2013. (VI. 13.) Kt.
Tárgy: Döntés az adósságállomány állam által történı részbeni átvállalásáról
Határozat
1. Sándorfalva Város képviselı-testülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl 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 történı átvállalást igénybe kívánja venni.
2. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi
IV. törvény 332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és
a
finanszírozó
hitelintézetekkel
az
önkormányzatot
terhelı,
az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról (konszolidáció).
4. A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza
Kakas Béla polgármestert, hogy:
a)
megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b)
a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által
kialakított, az 5000 fı 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 megállapodást megkösse;
e) a részleges törléssel kapcsolatos, szükséges módosításokat az
Információs Összeállításban és az Okiratban megtegye;
f)
a Magyar Állam és Sándorfalva Város Önkormányzata, valamint a
Raiffeisen Bank Zrt. közötti tartozásátvállalási szerzıdést aláírja.
5. A képviselı-testület felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t, hogy az
Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minısülı adatokat a konszolidáció

végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és
azokat a MÁK kezelje.
6. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar
Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a RAIFFEISEN Bank Zrt. a
teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.
7. A képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy Sándorfalva Város Önkormányzata
nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.
8. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseirıl a soron következı ülésén tájékoztassa a
testületet.
Felelıs: polgármester
Határidı:
a. részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására: legkésıbb
2013. június 28.
b. a kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követıen a
kötvényekben bekövetkezı változások átvezetése: legkésıbb 2013.
szeptember 30.
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4./ RAIFFEISEN Bank Zrt.
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6./ Irattár
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