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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1229/2016. (V. 6.) Korm. határozata
az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2016. májusi kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 10.  § (1) bekezdése alapján, tekintettel az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
 1. A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2016.  évben történő 

teljesítéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletérték teljes összegétől lefelé eltérhet, ha ez nem 

okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) az 1. melléklet szerinti fejlesztési célú hitelt csak a következőkre lehet fordítani:

ca) metró- és elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója és bővítése (beleértve a  budapesti 3-as 
metróvonal infrastruktúrájának az alagutakra és a  pályaszerkezetekre, a  jelző- és energiaellátó 
rendszerekre, a távközlő rendszerekre, valamint az állomásokra is kiterjedő felújítását),

cb) villamos- és trolibusz infrastruktúra-rekonstrukció és -bővítés (beleértve a  vágányokat, 
a felsővezeték rendszert, a tápellátást és az állomásokat),

cc) kötöttpályás gördülő állomány beszerzése (villamosok, trolik, metrószerelvények),
cd) városi utak rekonstrukciója és meghosszabbítása,
ce) meglévő hidak rekonstrukciója,
cf ) egyéb (ITS, P+R, hajók, logisztikai és intermodális központok).

 2. A Kormány visszavonja az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra 
vonatkozó ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1974/2015. (XII. 23.) 
Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában Budapest Főváros Önkormányzata számára jóváhagyott kormányzati 
hozzájárulást.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1229/2016. (V. 6.) Korm. határozathoz

2016. 2017. 2018. 2019-től összesen

1.
BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 EUR fejlesztés Hitel 30 62 664 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 62 664 000 000 62 664 000 000 Igen 22 664 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 0

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai
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1. melléklet a …../2016. (….) Korm. határozathoz

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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