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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 adóból 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 8. § (2) 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,
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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) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatban figyelembe kell még
venni a Stabilitási törvény által megfogalmazott, a működés szempontjából igen lényeges
alábbi előírásokat is.
A Stabilitási törvény 10 §-a szerint:
„10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával
vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot
keletkeztető ügyletet.
(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha
a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló
törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek
kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat
olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására,
illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az
adósság összegét.
(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 elnyert, fejlesztési célú támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre vonatkozik,
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,
cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az
önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására
szolgál, valamint
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által
megkötött ügylethez kapcsolódik.”
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei – a 2018. december 18. napján megkötött
hitelszerződés alapján – 2028. december 12. napjáig fennállnak, ennek megfelelően
készítettük el az Áht. 29/A. §-a alapján a határozati javaslatot.
Az Önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható alakulása a
jelenlegi ismeretek, a helyi adóból származó 2018. és 2019. évi tényleges bevételek
figyelembevételével kerültek meghatározásra.
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A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását a hivatkozott
jogszabályhelyekre foglaltakra tekintettel.

Kiszombor, 2020. február 18.
Tisztelettel:
Szirbik Imre
alpolgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2020. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének
meghatározása 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 kötelezettségeinek a 2020. évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
Kötelezettség

2020. év

2021. év

2022. év

Összesen:

0

0

0

adatok e forintban
2023. év
0

SAJÁT BEVÉTELEK
adatok e forintban
Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog
értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel
Osztalék, koncessziós díj és
hozambevétel
Tárgyi eszköz értékesítéséből
származó bevétel
Immateriális jószág
értékesítéséből származó
bevétel
Részvény értékesítéséből
származó bevétel
Részesedés értékesítéséből
származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó
bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2020. év
55 600
24 350

2021. év
55 600
24 350

2022. év
55 600
24 350

2023. év
55 600
24 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

Kezességgel kapcsolatos
megtérülés
Saját bevétel összesen

0

0

0

0

80 450

80 450

80 450

80 450

Saját bevételek 50%-a

40 225

40 225

40 225

40 225

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE
adatok e forintban
Megnevezés
Saját bevétel 50 %-a
Adósságot
keletkeztető
ügyletből származó fizetési
kötelezettség
Saját bevétel 50 %-a és az
adósságot
keletkeztető
ügyletből származó fizetési
kötelezettségek különbsége

2020. év
40 225

2021. év
40 225

2022. év
40 225

2023. év
40 225

14 475

14 051

13 627

13 202

25 750

26 174

26 598

27 023

A határozatról értesül:
- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csopotvezető
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

