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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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A Gst. 3. § (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 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 kezességvállalással 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
(100,55%) adóbevétel növekedéssel számol az önkormányzat. A kiadási oldalon adósságot
keletkeztető ügyletként jelentkezik 2019. évtől, az MFB Önkormányzati Infrastruktúra
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Fejlesztési Program megvalósításából eredő tőketartozása (600.000 ezer forint), az előző
években, valamint a 2017-ben tervezett lízingszerződés lejárat végéig számított tőkerésze.
Halasztott fizetésként szerepel a kimutatásban az Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé fennálló tartozása, valamint a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ felé fennálló, előző évi veszteségek kompenzálása címen kimutatott összeg.
A fentiek alapján fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, mint adósságot
keleztethető ügylet felső határa 2018. évben 793.061 ezer forint.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Szekszárd, 2018. február 14.

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 2018.
költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
Határidő:
Felelős:

2018. év, folyamatos
Ács Rezső polgármester
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