
1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 11-i ülésére 

16. napirend: 
 
Tárgy:  Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához 

testületi döntés meghozatala 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
    Tóth Anikó pénzügyi vezető 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Megszületett a kormánydöntés az önkormányzatok adósságának átvállalásáról. 
A Belügyminisztérium munkatársai 2012. dec. 7-én Dabason tartottak tájékoztatót a 
térségben, az  5 ezer főnél kisebb települések polgármesteri és jegyzői számára. A 
konferencián tájékoztatást kaptunk a konszolidáció tartalmáról, annak végrehajtásának 
menetéről, az ezzel kapcsolatos önkormányzati teendőkről. 
Előterjesztésemhez csatolom a konferencián kapott útmutatót. 
Újhartyán Község Önkormányzatának 2012. dec. 12-én fennálló hiteltartozásai az alábbiak: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó határozatok meghozatala szükséges 2012. dec. 14-ig: 

Hitel típusa 
Jelenlegi 

kötelezettség 
 (e Ft) 

Folyószámlahitel 60.000 
Célhitel (ipari park) 22.000 
Célhitel (MFB Faluközpont) 24.870 
Célhitel (MFB Szennyvíztisztító) 28.233 
Célhitel (MFB Útfelújítás) 45.920 
Célhitel (MFB Óvoda) 30.560 
Célhitel (MFB Útépítés ) 21.490 
Célhitel (MFB Óvoda) 139.129 
Célhitel (MFB Sportöltöző) 13.043 
Célhitel (működési célú) 16.668 
Célhitel (MFB vízberuházás) 12.814 
UniCredit Deviza hitel (területvétel) kb. (árfolyam függő): 25.000 
Célhitel (MFB szeméttelep) 7.202 
Célhitel (MFB útépítés) 38.263 
  
Mindösszesen: 485.193 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2012. (XII. 11.) Határozata: 

1. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (továbbiakban 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-ában 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a 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 az Önkormányzat 

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. § (1) 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. 
 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a 
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012. december 14. 

 
 

 


