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5 .  N a p i r e n d  
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzati adósságkonszolidációhoz 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az 
egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan 
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező 
törvényeket, és azok végrehajtási előírásait. 
Ennek során a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati 
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok 
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak, és hogy az 
új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, az 
önkormányzatok pénzügyi-gazdasági rendszerének alapjainak megszilárdítása is szükséges, ezért a 
Kormány úgy döntött, hogy rendezni kell az eddig felgyülemlett működést, vagy fejlesztést segítő 
önkormányzati kötelezettségvállalások sorsát. 
Ennek alapján az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvényt. A 2012. 
december 6-án hatályba lépett törvény részletesen szabályozza az 5000 fő lakosságszámot meg nem 
haladó települési önkormányzatok adósságállományának teljes visszafizetéséhez nyújtandó 
költségvetési támogatás feltételeit. 
A törvény a következő – az önkormányzati adósságkonszolidáció szempontjából meghatározó – 
rendelkezéseket tartalmazza: 

 az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt – törlesztési célú 
támogatásként – az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 
számára, 

 a 2012. december 12-én pénzügyi intézmény felé fennálló, 
 a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés a)-

c) pontja szerinti kölcsön-, vagy hiteljogviszonyon alapuló, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló tartozások teljes kiegyenlítésére. 

A konszolidáció kiterjed a 2012. december 12. napján fennálló, teljes – fent megjelölt – 
adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék, és egyéb díj, járulék), és az 
ezekhez kapcsolódó, 2012. december 28-áig számított járulékra (kamat, rendelkezésre tartási jutalék, 
kezelési költség, késedelmi kamat). Önkormányzatunk esetében a konszolidációra kerülő összeg: 
9.648.299 Ft tőke + kamat, esetleges egyéb járulékos költség. 
A támogatással érintett önkormányzati tőke- és járulékainak összegéről – a pénzintézettel történt 
egyeztetést követően, a pénzintézeti igazolás és nyilatkozatnak megfelelően – 2012. december 17-én 
16.00 óráig elektronikus úton adatot szolgáltatnak. 
Az adatszolgáltatáshoz mellékletként – elektronikus úton – több dokumentum csatolására is szükség 
van, így többek között: 

 képviselő-testületi határozat, melynek tartalmaznia kell: 
o nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll-, 
o az adósságkonszolidációban való részvétel elfogadását, 
o a Ptk. 286.§ szerinti hozzájárulást1, 

                                                 
1 Ptk. 286. § (1) A jogosult a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést is köteles elfogadni, ha ehhez a kötelezett 

hozzájárult, és a szolgáltatás nincs személyhez kötve, illetőleg nem igényel olyan szakértelmet vagy képességet, amellyel a 
harmadik személy nem rendelkezik. A kötelezett hozzájárulása nem szükséges, ha a harmadik személynek törvényes érdeke 
fűződik ahhoz, hogy a teljesítés megtörténjék. 

(2) A követelés biztosítékai ilyenkor fennmaradnak, amennyiben a követelés a teljesítő harmadik személyre átszáll, vagy 
e harmadik személy a kötelezettől megtérítést követelhet. 
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o a konszolidációval összefüggésben a banktitkot képező, önkormányzatra vonatkozó 
adatok Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) általi kezeléséhez való 
hozzájárulást, 

o a polgármester és a jegyző felhatalmazását az önkormányzati adatszolgáltatás 
teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, a megállapodás megkötésére. 

 
Az adatszolgáltatást, valamint a beküldésre kerülő dokumentumokat a MÁK ellenőrzi, majd – az 
államháztartásért felelős miniszter felhatalmazása alapján – a forintban fennálló tartozások folyósítását 
2012. december 28. napján teljesíti akként, hogy az a pénzügyi intézmények (hitelezők) számláján 
rendelkezésre álljon. 
A támogatással érintett önkormányzat 2013. január 15-ig elszámol a MÁK felé a támogatás 
felhasználásával. 
 
Kérem, hogy az önkormányzatunk fennálló hiteltartozásának konszolidációja érdekében szükséges 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2012. december 11. 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
....... /2012. (XII…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
1. Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
költségvetési törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam 
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 
 
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286.§ alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
 

a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C.§ (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, 
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

 
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 

számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez 
kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 
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6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C.§ szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra 
vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.  

 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: polgármester 


