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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi
önkormányzatok középtávú tervezési kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és
adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, másrészt a három évre szóló költségvetési
keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § rögzíti, hogy
a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet 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. 38. § (21) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A Gst. 83. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján
kell eljárni. A kormányrendelet szerint saját bevételnek minősül:


a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,



az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,



az osztalékok, a koncessziós díj és a hozambevétel,



a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,



bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint



a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Az adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékének fogalmát a törvény határozza meg.
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek engedélyezése – meghatározott
kivételekkel – a Kormány hatáskörébe tartozik. A kivételeket a Gst. 10. § (3) bekezdése
tartalmazza. A helyi önkormányzatoknak adósság keletkeztetési szándékukról e határozat
alapján tájékoztatási kötelezettségük áll fenn a Kormány felé.
A mellékletből megállapítható, hogy a költségvetési évet követő három évben minimális
adóbevétel növekedéssel számol az önkormányzat. A kiadási oldalon adósságot keletkeztető
ügyletként jelentkezik 2019. évtől, az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program
megvalósításából eredő tőketartozása (hitelfelvételkor 600.000 ezer forint, 2020. évben
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580 643 ezer forint), az előző években, valamint a 2018-ben tervezett lízingszerződés lejárat
végéig számított tőkerésze. Halasztott fizetésként szerepel a kimutatásban az Önkormányzat
a Volánbusz ZRT felé fennálló, előző évi veszteségek kompenzálása címen kimutatott összeg.
A fentiek alapján fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, mint adósságot
keleztkezethető ügylet felső határa 2020. évben 850 565987 580 ezer forint.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Szekszárd, 2020. február 15.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az államháztartásról szóló
CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2020.
költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
Határidő:
Felelős:

2020. év, folyamatos
Ács Rezső polgármester
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1. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa
2020. év
Önkormányzat saját bevételei
A helyi adóból származó bevétel
3 275 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
126 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
100 100
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
3 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
3 504 100
Összesen:
1 752 050
Tárgy évi saját bevétel 50%- a
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
580 643
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
4 078
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig,
és a kikötött visszavásárlási ár
316 764
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 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
901 485
Összesen:
Egyenleg:
850 565

2021. év
3 315 000
128 000

3 200
3 446 200
1 723 100
541 929

2022. év 2023. év
3 330 000 3 340 000
144 900 145 250

3 300

3 400

3 478 200 3 488 650
1 739 100 1 744 325
503 215

464 501

Összesen
13 260 000
544 150
100 100
12 900
0
13 917 150
6 958 575
2 090 288
0
0

1 578

913

428

6 997

86 666

0
403 430

630 173
1 092 927

0
2 500 715
4 457 860

504 128 464 929
1 234 972 1 279 396

