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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az állami adósság átvállalás után ideális esetben 
2013. évi működési hiány nélkül is zárhatja. Ez az ideális eset akkor állhatna elő, ha a megyei 
önkormányzati és helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
fejezeti tartalékból, melyre 254 millió Ft támogatási igényt nyújtottunk be 50-60%-os 
támogatási arányban részesülnénk. 
 
A benyújtott pályázatok összege háromszorosa a rendelkezésre álló keretnek. 
Az állami adósság átvállalás kapcsán az önkormányzatoknak a stabilitási törvény keretei 
között lehetősége van a 2012. december 31-én fennállt működési célú ügyleteik kiváltására, 
az azokból 2012. december 31-én fennállt tartozás állományt meg nem haladó mértékben. 
 
Ezek az alábbiak szerint alakultak: 
2012. december 31-én fennállt működési (célú folyószámlahitel): 341.931 e Ft. 
Ebből adósság átvállalás:      285.991 e Ft. 
Különbség:          55.940 e Ft. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül 2013. október 18-i 
keltű levelében felhívta az önkormányzatok figyelmét arra, hogy éljenek a lehetőséggel és 
kérjenek kormányengedélyt a hitel felvételéhez. Az engedély birtokában belátásuk szerint 
vagy igénybe veszik a hitelt, vagy részben veszik igénybe, vagy nem. 
A minisztérium ezzel is értékeltetni kívánta, hogy a kiegészítő támogatás eredményessége 
kiszámíthatatlan. 
 
Másik fontos szempont az, hogy megismerve a 2014. évi költségvetési törvény tervezetét 
egészen biztos, hogy a rendelkezésre álló forrás kevesebb lesz, mint a megvalósítandó 
feladatok költsége. 
Természetesen az önkormányzat csak a rendelkezésre álló források mértékéig vállalhat 
költségvetési és tényleges kötelezettséget. 
 
A kormány engedélyhez szükséges a pénzintézettől a hitel szerződés tervezete is. Az 
önkormányzat 2013-ban – a még várható folyószámlahitel felvételt is figyelembe véve 
kevesebb, mint 50 millió Ft hitelkamatot fizet. E szerint közbeszerzési eljárás nélkül vehet fel 
hitelt. A felveendő hitel összegét is figyelembe vevő kitekintő határozat szintén része kell 
legyen a kormány engedély kérelemnek. 
 
Mindezeket figyelembe véve az a javaslatunk, hogy a képviselő-testület kérjen kormány 
engedélyt 55 millió Ft összegű, 2 éves lejáratú, adósság megújító működési hitel felvételére az 
alábbi határozati javaslat szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az adósság 
megújító működési hitel felvételéhez szükséges kormány engedély kérelem lehetőségét és 
feltételeit az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben 
szereplő működési hiány fedezése érdekében, a 2013. december 20-án lejáró 
folyószámla hitel kiváltására 55.000 e Ft összegű kétéves lejáratú működési hitel 
felvételéhez kormány engedélyt kér. 

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

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

 
 
 
Pásztó, 2013. október 25. 
 
 

         Sisák Imre 
          polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 

 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 


