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Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. március 5.-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Az önkormányzat saját bevételinek fogalmát a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat 2018. évi saját bevételeit az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletei alatt a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti ügyletek értendők:
3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként
történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 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.
Beleg Község Önkormányzata vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján ilyen ügylet nem várható.
A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat
adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Az Áht. 29/A. §- a szerinti adatokat az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 17.
melléklete tartalmazza.
A mellékletben foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2018.
évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
Határozati javaslat:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (III. 5.)
önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető
ügyletekről.
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok e Ft-ban
Saját bevételek
Helyi adóból és települési adóból
származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

2019. év

2020. év

2021. év

7120

7120

7120

800

800

800

300

300

300

Összesen

7420

7420
Adatok e Ft-ban

7420

Adósságot keletkeztető ügyletek
2019. év

2020. év

2021. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtest. értékpapír,
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése
visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem
fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos
műveletek különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
elhelyezett fedezeti betétek, és azok
összege
Összesen

Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés
meghozatalára.

Beleg, 2018. március 1.

Tamás Csaba
polgármester

