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Üsz.: 22-143/2016.   Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot
     keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
     a költségvetési évet követő három évben – intézkedés  
     törvényességi felhívásra. 
      
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, 
hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
kell megállapítaniuk az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegeit.  
 
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját 
bevételének minősül:  
a) a helyi adókból és a települési adóból származó bevétel,  
b) az önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel,  
c) az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel,  
d) a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy 
privatizációból származó bevétel,  
e) bírság-, pótlék-, és díjbevétel, valamint  
f) a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  
 
2. A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak 
értéke:  
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása,  
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára,  
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a kiváltott 
kötelezettséggel megegyező értéke,  
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt, és 
a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,  
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 
történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,  
f) a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a 
még ki nem fizetett ellenérték.  



g) az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek.  
 
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatban figyelembe kell még 
venni a Stabilitási törvény által megfogalmazott, a működés szempontjából igen lényeges 
alábbi előírásokat is. Ezek: az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet, valamint a 
Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát az alábbiakban meghatározott 
kivételekkel, érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.  
Nem szükséges a Kormány hozzájárulása:  
aa) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, ill. garanciavállaláshoz,  
ab) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet (pl. hitel ) igénybevételéhez,  
ac) olyan adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, amely az európai uniós forrásból 
megnyert támogatás előfinanszírozására szolgál,  
ad) a 10 MFt-ot meg nem haladó fejlesztési célú ügylet megkötéséhez.  
b) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az adott évi saját bevételek 50 %-át.  
c) Működési célra csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet lehet kötni.  
d) Fejlesztésnek nem minősülő, az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és a 
megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli ügylet 
köthető.  
e) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság naptári éven túli adósságot 
keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.  
 
Tekintettel arra, hogy adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei 
Önkormányzatunknak sem tavaly, sem idén nem voltak, ilyet nem is tervezünk, így ezen 
tárgyban Képviselő-testületünk nem hozott határozatot. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívást kaptunk (üsz.: 
CSB/01/6486/2016., módosítva CSB/01/6486-2/2016.) az Áht. 29/A. §-ára történő 
hivatkozással, mely szerint az önkormányzatnak évente határozatban kell megállapítani saját 
bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegeit, azonban 2015. évi 
jegyzőkönyveinkben nem található nyoma ezen határozatoknak. A felhívásban kérik, hogy „a 
jogszabályban foglalt döntési és intézkedési kötelezettségek határidőben történő teljesülésére 
fokozott figyelmet fordítani szíveskedjenek.” 
 
A felhívásban kérik továbbá, hogy az abban foglaltakat terjesszem a Képviselő-testület elé, 
azt vizsgáljuk meg és az annak alapján tett intézkedésről legkésőbb 2016. szeptember 30. 
napján tájékoztassam a Kormányhivatalt. 
 
Fentiekre tekintettel pótlólag elkészítettük az Áht. 29/A. §-a alapján a határozati javaslatokat. 
Az Önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható alakulása a 
jelenlegi ismeretek, a helyi adóból származó 2014. és 2015. évi tényleges bevételek és az év 
végi pénzügyi folyamatok figyelembevételével kerültek meghatározásra.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei nincsenek.  
 
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslatok elfogadását a hivatkozott 
jogszabályhelyekre és a törvényességi felhívásban foglaltakra tekintettel.  
 
Kiszombor, 2016. augusztus 25. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

          polgármester 



 
 
Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a 2015. költségvetési évet követő három évben – intézkedés törvényességi 
felhívásra 
 
____/2016.(VIII. 30.) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben – intézkedés törvényességi felhívásra 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – figyelemmel a Magyarország stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésére – az önkormányzat saját bevételeit és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 2015. évet követő három 
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEK 
 

Kötelezettség 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 
     

Összesen: 0 0 0 0 
 

SAJÁT BEVÉTELEK 
 
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
Helyi adóból származó bevétel  46 000 46 000 46 000 46 000 
Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

16 984 16 416 16 416 16 416 

Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel  

0 0 0 0 

Tárgyi eszköz értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Immateriális jószág 
értékesítéséből származó 
bevétel  

0 0 0 0 

Részvény értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Részesedés értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel  

0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 800 800 800 800 

Kezességgel kapcsolatos 
megtérülés 

0 0 0 0 

Saját bevétel összesen 63 784 63 216 63 216 63 216 

Saját bevételek 50%-a 31 892 31 608 31 608 31 608 



 
 
 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEK ÉS  
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE 

 
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
Saját bevétel 50 %-a 31 892 31 608 31 608 31 608 

Adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fizetési 
kötelezettség 

0 0 0 0 

Saját bevétel 50 %-a és az 
adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fizetési 
kötelezettségek különbsége 

31 892 31 608 31 608 31 608 

 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 
 
Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a 2016. költségvetési évet követő három évben 
 
____/2016.(VIII. 30.) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben – intézkedés törvényességi felhívásra 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – figyelemmel a Magyarország stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésére – az önkormányzat saját bevételeit és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 2016. évet követő három 
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEK 
 

Kötelezettség 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 
     

Összesen: 0 0 0 0 
 

SAJÁT BEVÉTELEK 
 

 
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Helyi adóból származó bevétel  46 000 46 000 46 000 46 000 
Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

16 416 16 416 16 416 16 416 

Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel  

0 0 0 0 

Tárgyi eszköz értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Immateriális jószág 
értékesítéséből származó 
bevétel  

0 0 0 0 

Részvény értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Részesedés értékesítéséből 
származó bevétel  

0 0 0 0 

Vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel  

0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 800 800 800 800 

Kezességgel kapcsolatos 
megtérülés 

0 0 0 0 

Saját bevétel összesen 63 216 63 216 63 216 63 216 

Saját bevételek 50%-a 31 608 31 608 31 608 31 608 



 
 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEK ÉS  
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE 

 
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Saját bevétel 50 %-a 31 608 31 608 31 608 31 608 

Adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fizetési 
kötelezettség 

0 0 0 0 

Saját bevétel 50 %-a és az 
adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fizetési 
kötelezettségek különbsége 

31 608 31 608 31 608 31 608 

 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


