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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Börzsöny Térsége Egyesület részére készfizető kezesség vállalása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Börzsöny Térsége Egyesület (Tolmács) 6.326.100 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM 
rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) új gépjármű beszerzésére.  
Az Egyesület a támogatásból egy Skoda Yeti Outdoor Ambition 1.4 TSI gépjárművet kíván 
beszerezni. 
Az Egyesület – tekintettel arra, hogy a támogatás utófinanszírozott, és az Egyesület a támogatást 
megelőlegező anyagi tőkével nem rendelkezik – a Porsche Banktól 6.319.750 Ft (a gépjármű vételára) 
hitelt kíván felvenni 3 hónap futamidőre. A hitel kamat-, és költségmentes. 
A Bank a hitel feltételeként készfizető kezes állítását írja el. 
A Börzsöny Térsége Egyesület a készfizető kezesség vállalása iránti kérelemmel kereste meg 
Önkormányzatunkat, tekintettel arra, hogy az Egyesület székhelye Tolmácson van, tevékenységét 
elsősorban Tolmács településen fogja végezni. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az önkormányzatok adósságot 
keletkeztető ügyleteire1 vonatkozóan az alábbi rendelkezést írja elő: 

10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a 
Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető 
ügyletet. 

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat 
a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, 
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, 
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely 
ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy 

annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más 
nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására 
szolgál, 

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 
reorganizációs hitelre vonatkozik, 

                                                           
1 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 
a)1 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása, 
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak 
vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, 
kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az 
Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték, 

g)1 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 
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cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy 
annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi 
önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos 
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi 
saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, 

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely 
jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik. 
 
Tekintettel a 10.§ (3) bekezdés b) és d) pontjára,  a naptári éven belül lejáró (vagyis 2015. december 
31-ig lejáró) kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 
 
 
 
Tolmács, 2015. augusztus 4. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 

………./2015. (…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület részére az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM 
rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) új gépjármű beszerzéséhez kapott támogatás 
megelőlegezésére Skoda Yeti Outdoor Ambition 1.4 TSI új gépjármű beszerzésére a Porsche Banktól 
3 hónap futamidőre felvételre kerülő 6.319.750 Ft hitel felvételéhez készfizető kezességet vállal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert, hogy Tolmács Község 
Önkormányzat nevében a Börzsöny Térsége Egyesület gépjárműbeszerzéséhez a támogatást 
megelőlegező hitelfelvételhez szükséges önkormányzati készfizető kezességvállalás dokumentumait 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 


