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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 228/222 10. hó25. sz. határozatával döntött a 2012. december 21.-én 
lejáró 440 millió Ft összegű folyószámlahitel kiváltására 235 millió Ft összegű 1 éves lejáratú 
működési célú hitel felvételéről. 
Ezt a döntést azon információk alapján hozta meg, mely szerint: 
 

- számolt azzal, hogy 200 millió Ft-ot meghaladó beadott ÖNHIKI támogatás 
kérelmére 100 millió Ft-ot meghaladó ÖNHIKI támogatást jóváhagynak és azt ki is 
utalják 
 
- a miniszterelnök által bejelentett önkormányzati adósságrendezés során az 
önkormányzati adósságból a kormány még ez évben átvállal valamennyi összeget, és 
ezáltal az önkormányzat kötelezettsége, folyószámlahitel állománya csökken. 
 
- a 2012. november 7.-i kormányüléstől az érintettek nagyon sokat vártak, sajnos sem 
tartalmi információ, de még azzal kapcsolatban sincs információ, hogy egyáltalán a 
kormány miről tárgyalt és döntött. 
 
 

A 2012. november 12.-én a Belügyminisztérium főosztályvezetőjével, illetve azt követően az 
OTP Bank Nyrt. Nógrád megyei Igazgatójával folytatott tárgyalások alapján – nem 
hivatalosan - az alábbi információk körvonalazódnak (hivatalos információ a témával 
kapcsolatban nincs) 
Várhatóan a második ütemben benyújtott ÖNHIKI kérelmekről csak a 2012. november 5-ig 
határidős ÖNHIKI harmadik ütem elbírálását követően, a két ütemet összevonva születik 
döntés. 
Nem lehet tudni, hogy ebből mikor és mennyi pénzre számíthat az önkormányzat. 
A sajtóból úgy értesültünk, és más informális csatornán is, hogy az 5000 lakos szám fölötti 
települések hitelátvállalásáról csak 2013. első negyedévében várható döntés. Nem lehet tudni, 
hogy milyen típusú hitelt, mikori állapot szerint, milyen módon és mértékben vállal át az 
állam. (tehát nem mindegy, hogy az önkormányzat lejáró folyószámla hitelét kiváltja-e, vagy 
engedi lejárttá válni, ha kiváltja, akkor milyen hitelen és milyen mértékben) 
Törvényességi és gazdasági szempontból is a hitel lejárttá tétele hátrányos lenne az 
önkormányzat számára, mert törvény szerinti adósságrendezési eljáráshoz vezetne, és az 
önkormányzat adósminősítési pozícióját rontaná. 
A mai információk alapján a fentieket figyelembe véve azt látjuk az önkormányzat érdekében 
állónak, hogy:  
 

- Az önkormányzat – feltételezve azt, hogy a lejáró folyószámlahitel kiváltására felvett 
újabb hitelt is állami adósság átvállalással kezelik – a költségvetési hiányhoz közelebb 
álló, 235 millió Ft-ot meghaladó adósságmegújító éven túli célhitelt vesz fel. 
 
- Ennek határa a közbeszerzési értékhatár (a hitel költségeinek, kamatainak összege 

a futamidő alatt nem lehet több 200.000 eurónál). Ennek figyelembe vételével kell 
megállapítani a hitel összegét, futamidejét. Erre vonatkozóan több variációs 
számítást készítettünk, amit csatolunk. 

 
- A közbeszerzési értékhatárba és a stabilitási törvény szerinti kötelezettségvállalási 

korlátba még belefér 276 millió Ft hitel három éves futamidőre való felvétele. 



Ennél a visszafizetés éveiben esedékes (100 millió Ft-ot meghaladó) törlesztő 
részlet és kamat fedezetének biztosítása lehet kritikus. Itt számolunk azzal, hogy az 
állami adósságátvállalás segít a helyzeten. 

 
- A biztonság kedvéért szükségesnek tartjuk 70 millió Ft folyószámlahitelre 

szerződés kötését 2013. január 2.-tól. 
 

- Fentiek miatt szükséges az Áht. és a Stabilitási törvény szerinti 4 éves kitekintő 
határozat módosítása, amit csatolunk. 

 
 
 

Határozati javaslat I. 
 
Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
hitelfelvétellel kapcsolatos újabb információkat és az alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület a 197/2012. (IX. 27.) és a 228/2012. (X. 25.) sz. határozat 1. 
pontjához az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében 
szereplő működési hiány finanszírozása érdekében, a 2012. december 21-én lejáró 
folyószámlahitel kiváltására 276.000 e Ft összegű három éves lejáratú 
adósságmegújító éven túli célhitelt vesz fel.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét, hogy az 
adósságmegújító éven túli célhitelről tárgyalást folytasson, és szerződéstervezetet 
szerezzen be a számlavezető pénzintézettől, majd ennek birtokában a kormányzati 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be. 
 
 
 
Határozati javaslat II. 
 
A 244/2012. (XI. 8.) számú határozat az alábbiak szerint módosul: 
 
Az egyes közpénzek tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 
biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú 
kormányrendeletek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról 
szóló 56/2012. (III. 30.) kormányrendelete alapján a középtávú tervezés az adósságot 
keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. § alapján az 1. számú 
melléklet szerint módosul. 

 
 
 

Határozati javaslat III. 
 
1. A Képviselő-testület 2013. január 2.-tól átmeneti, működési hiányának kezelésére 

– arra az esetre, ha 2012.-ben állami ellentételezésből (ÖNHIKI támogatásból, 
önkormányzati adósságátvállalási támogatásból nem érkezne elegendő fedezet) és 



a 276 millió Ft sem lenne elegendő a kötelezettségekre – 70 millió Ft 
folyószámlahitelt vesz fel. 

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy az OTP 
Bank képviselőivel tárgyaljon és a hitelszerződést megkösse. 

 
 
 
  
 Pásztó, 2012. november 13. 
 
            Sisák Imre 
          polgármester 
 
A határozati javaslatok törvényesek. 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 










