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A Takarékbank és az önkormányzatok
Takarékbank által számlavezetett önkormányzatok területi 

megoszlása
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Önkormányzatok megoszlása 
számlavezető pénzintézet szerint:

Takarékbank piaci részesedése darabszám szerint: 37%
Második legjelentősebb szereplő az önkormányzati piacon
1190 települési önkormányzat + 4100 kapcsolódó intézmény (cég, alapítvány, 
egyesület, társulás, stb.)
Megyei szinten piacvezető: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-
Esztergom



Hitelfelvétel a fejlesztések érdekében
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Gazdasági Stabilitási Törvény (GST) 

Hitelfelvétel:
Önkormányzatok

100%-ban önkormányzati cégek 

Éven túli 
hitelfelvétel

Kormányengedély 
köteles

Éven belüli 
hitelfelvétel

Képviselőtestületi
döntés

Kormányengedélyhez kötött ügyletek értéke és 
darabszáma (milliárd Ft-ban)

Időszak: 2016-2020

Az önkormányzati beruházások
társadalmi hasznosságát növelné,
amennyiben a fejlesztési források
között nagyobb arányt tenne ki a
visszafizetendő forrás/hitel aránya.

Lengyelországban a helyi
önkormányzatok egy főre jutó
adóssága a magyar hatszorosa, a
Csehország és Szlovákia helyi
önkormányzatainak eladósodottsága
a magyar négyszerese



Jövőbeli önkormányzati fejlesztések kiemelt célterülete
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Zöld beruházási kereslet – erőteljesen nő

Innovatív energetikai megoldások
Megújuló energia beruházások
Elektromobilitási alapinfrastruktúra
Épületenergetika
ESCO-projektek

2014-2020 Adott célra pályázó önkormányzatok 
aránya:

Jövedelmezőség

A zöld projektek jelentős része az
energiamegtakarításon keresztül-
egyértelműen jövedelmezőnek
tekinthető, így a megtérülés és
finanszírozás fedezete sok esetben
a költségmegtakarítás révén
biztosított.

Új zöld hiteltermékek: a szabályozói 
oldalon bevezetésre kerülő forrás és 
tőkekedvezmények teljes egészében 
érvényesülnek az önkormányzatoknál

Zöld beruházások
Zöld beruházások



Partnerség a helyi fejlesztésekben
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Igényfelmérés Tervezés Előkészítés

Megvalósítás

Hitel Tőke Kötvény Támogatás
Üzemeltetés

B) Kivitelezés

Tanácsadással kombinált finanszírozás utógondozással

Tanácsadó Finanszírozó

A) Finanszírozás

Matchmaking

ESCO cégek
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Közel 600 ügyfél - egyik legnagyobb hazai tulajdonú 
pályázati és pénzügyi tanácsadó vállalkozás. 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
Stratégiai dokumentum – nagyobb településeknek kötelező 
- Meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét
- Finanszírozás, megvalósítás, fenntartás kidolgozása

Tevékenység
Önkormányzati fejlesztési és pályázati tanácsadás 
Támogatáspolitikai tanácsadás 
Digitalizációs vállalati hatékonyságnövelési megoldások 

Önkormányzati vonatkozású termékek és azok elemei:

SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv)
Stratégiai dokumentum - EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzései
- Település energetikai helyzetének és az energiafogyasztás 

szerkezetének felmérése
- 2030-ig elérendő CO2 csökkentési célkitűzések megfogalmazása 
- Megoldási javaslat az energiafelhasználás mérséklésére

Városfejlesztési Tőkealap létrehozásának előkészítése (VFA)
- Elsődleges célja az adott település és térsége gazdasági növekedésének 

elősegítése
- Fenntartható városfejlesztés

MKB Consulting Zrt. (MKBC)



Köszönöm a 

figyelmet!

7

Benedekné Turák Erika
Regionális önkormányzati szakértő 

Takarékbank Zrt. Vállalati Üzletág
Önkormányzati Kompetencia Központ
Közép- és Dél-kelet Magyarország / Szeged

benedek-kaplarne.turak.erika@takarek.hu

Mobil: +36/30-510-2515 

www.takarekbank.hu

mailto:meszaros.adam@takarek.hu
http://www.takarekbank.hu/

