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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetés 9. §. /1/  a/ pontjában 
döntött az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 
440.000 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére történő intézkedésre. 
Folyószámla-hitelünk 2012. december 21-én lejár, melynek jelenlegi egyenlege:400.600 e Ft, 
2012. augusztus 28-án).  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
Törvény, valamint az adósságot keletkezető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány  rendelet alapján a működési célú hitel 
felvétele is kormányzati hozzájáruláshoz kötött. 
A kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásához azonban szükséges a hitelintézet és 
az önkormányzat által megkötendő hitel előszerződés megléte. Közbeszerzési tanácsadó 
véleménye szerint, tekintettel a megváltozott egybeszámítási szabályokra, melynek 
értelmében – függetlenül attól, hogy egy éven belül volt a folyószámlahitel és a most 
felveendő hitel – nem kell egybeszámítani. A 440 millió Ft egy éves kamata 10 %-os kamattal 
számolva nem éri el az EU értékhatárt, 54 millió Ft, emiatt nem kell közbeszerzést lefolytatni. 
Az önkormányzat rendkívül nehéz – mondhatni megoldhatatlan helyzetben van az alábbiak 
miatt: 

 a jelenlegi folyószámlahitel 2012. december 21-én lejár, 
 esély sincs arra, hogy a fennálló  hiányt 2012-ben 

o sajátbevétel növeléssel, vagy a kiadás csökkentéssel megszüntessük, 
o a bankok jelenleg nem adnak sem egy éves, sem több éves lejáratú működési 

célú hitelt, 
o képviselő-testületi döntés nélkül sem kormány engedély kérelmet, sem 

hitelkérelmet nem lehet előterjeszteni, 
o ha az önkormányzat nem egy éves lejáratú hitelben gondolkodik (ha egyáltalán 

elérhető ezen a hitelpiacon) akkor a közbeszerzési eljárt kell indítani, 
o a kormány engedély kérelemhez csatolni kell a hitel szerződés tervezetét is, az 

pedig az eljárási rendtől függően vagy a közbeszerzési eljárásban, vagy a 
direkt tárgyalás után állítható elő, 

o késlekedni a döntéssel azért nem lehet tovább, mert akkor nem lehet törvényes 
és rendezett módon előkészíteni a hitelfelvételt, 

o ha az önkormányzat egy évre vesz fel hitelt, akkor újra keletkezik a probléma, 
mert ez a nagyságrendű hitel nem fedezhető egy év alatt, 

o ÖNHIKI támogatással megszüntessük, 
o nem tudjuk, hogy a feladat finanszírozásra való átállás miatt 2013-ban a 

megváltozott feladat struktúrával mennyi és mihez, milyen költségű feladatot 
kell (lehet) ellátni és ahhoz mennyi bevételt lehet elérni. 

o A 2012. évi költségvetés felülvizsgálata alkalmával minden intézmény a 
zárolás feloldását kérte, illetve több pótelőirányzati igény is felmerült mintegy 
30 millió Ft mértékben. Többen bizonyos előirányzatok egész éves keretét 
felhasználták, illetve esetenként túl is lépték azt. 

Az önkormányzat jogi és pénzügyi korlátai miatt nincs abban a helyzetben, hogy a 
felmerült igényeket pótelőirányzattal, és pénzügyi finanszírozással kezelje, ezért a 
feladatok mennyiségét, minőségét kell korlátozni, illetve esetenként elhagyni. 

 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 2/2012. (II. 24.) 
rendelettel elfogadott, a város 2012. évi költségvetését megállapító rendelet 9. § /1/ a/ 
pontjában  szereplő hitelfelvételéhez az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében szereplő 
működési hiány fedezése érdekében, a 2012 december 21-én lejáró folyószámla hitel 
kiváltására  360.000 e Ft összegű egyéves lejáratú működési hitelt vesz fel.   

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét, hogy a 

működési célú hitelről tárgyalást folytasson,  előszerződést kössön a számlavezető 
pénzintézettel, majd ennek birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet 
nyújtsa be. 

 
 
 
 
Pásztó, 2012. augusztus 28.. 
 
         Sisák Imre 
                  polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 


