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A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó kérelmeinek 
feldolgozása során több kérdés merült fel, amelyekre a Magyar Államkincstár 
megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium a következő válaszokat adta:  

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint az 
önkormányzatoknál 2012. december 31-én rövid lejáratú hitelkötelezettség nem 
állhat fenn, folyószámlahitel megújítása nem lehetséges.  

A hitelkeret kihasználtsága általában igen magas, így azok egyösszegű 
visszafizetésére nincs lehetőség. Az önkormányzatok nagy része a tartozások 
kiegyenlítésére adósságmegújító hitel felvételét tervezi. Az ügyletek 
(hitelszerződések) megkötése kormányzati engedélyköteles, ezért szükségessé válik 
az adósságot keletkeztető ügyletek iránti kérelmek benyújtása.  

 

 

1. kérdés: Amennyiben az önkormányzat fennálló tartozása nem éri el a 
rendelkezésre álló hitelkeret összegét, vehet-e fel az önkormányzat 
adósságmegújító hitelt a teljes hitelkeret összegéig? 

Válasz: Az önkormányzat adósságmegújító hitelre vonatkozó kérelmét 
benyújthatja a teljes hitelkeret összegére. Azonban annak összegét csak 
fennálló adósságok visszafizetésére fordíthatja, így a megkötött 
adósságmegújító hitel összege nem haladhatja meg a hiteleiből igénybe vett 
keretek és azok járulékainak összegét. 
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2. kérdés: Az önkormányzat fizetési kötelezettsége több évben is jóval meghaladja 
a saját bevételek nemcsak 50, de 100 %-át. Külön indoklás esetén továbbítható a 
kérelem? 

Válasz: A stabilitási törvény 10. § (10) bekezdése értelmében az 
önkormányzat adósságmegújító hitelre vonatkozó kérelmet akkor is beadhat, 
ha nem teljesíti a (3) bekezdés szerinti 50%-os korlátot. Ekkor a kérelemhez 
fel kell töltenie egy „Kérés a saját bevételek 50%-ában meghatározott 
adósságkorlát alóli felmentésre” típusú dokumentumot, melyben leírja, hogy 
milyen kivételes, vagy az önkormányzat működését veszélyeztető eset miatt 
kéri, hogy a Kormány tekintsen el esetében az 50%-os szabály 
alkalmazásától. Ez ilyen dokumentumot tartalmazó kérelem továbbítható, a 
felmentés megadásáról a Kormány dönt. 

 

3. kérdés: Sok önkormányzat jelezte, hogy nem áll rendelkezésükre 
szerződéstervezetet, és a határidők rövidsége miatt már nem is tudják beszerezni 
a pénzintézetektől. A szerződéstervezet hiányában továbbítható-e a kérelem? 

Válasz: A kérelem továbbíthatóságához szükséges szerződéstervezetet 
csatolni. Amennyiben az önkormányzat nem kapott ilyet a banktól, úgy saját 
maga is készíthet ilyet – akár valamely más önkormányzat kérelmében 
szereplő szerződéstervezet mintájára. Ha lehetséges, akkor minden esetben 
javasolt a bankkal egyeztetni, hogy az ügylet szerződéstervezetben szereplő 
fő adatai összhangban legyenek a bank ajánlatával. 

 

4. kérdés: Az elbírálás határidejének közelsége miatt az ilyen adósságmegújító 
hitelkérelmeknél is minden esetben szükséges részletes elemzést készíteni az 
önkormányzat gazdálkodásáról? 

Válasz: A részletes elemzés készítését a stabilitási törvény írja elő, egy ezt 
minden esetben szükséges elkészíteni. Ugyanakkor a Kincstár Központ 
egyetértése esetén lehetőség van a törvényben előírt minimális tartalommal 
bíró elemzés elkészítésére, eltérve a kincstári útmutatótól. 

 

5. kérdés: Mi történik azokkal az önkormányzatokkal (illetve tartozásaikkal) akik 
nem nyújtanak be kérelmet a határidő lejártáig? 
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Azon önkormányzatok, amelyek nem fizetik vissza, és nem is alakítják át 
adósságukat az év végéig, törvénysértő állapotba kerülnek. Erre vonatkozó 
szankciót nem ír elő a stabilitási törvény. Azonban tekintve, hogy így 
szerződésszegő pozícióba is kerül, a hitelező  

b) késedelmi kamat megfizetésére kötelezheti, 
c) inkasszót nyújthat be a visszafizetésre, 
d) 30 nap után adósságrendezési eljárást indíthat az önkormányzat ellen. 

 
 
Veszprém, 2012. november 28. 

 Tisztelettel: 
 
 
 Dr. Vadlek Krisztina 
 igazgató 


