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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi 
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, 
annak alapján önállóan gazdálkodik. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. 
Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellá-
tását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.  

A költségvetés előkészítésével, elkészítésével összefüggő feladatokat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletes szabályokat az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg. 
Az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit egészíti ki speciális előírásaival a Magyarország gazdasági stabilitá-
sáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.), továbbá az adósságot keletkeztető ügyle-
tekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (további-
akban: Korm. rendelet). 

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásá-
ig határozatban állapítja meg 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meg-
határozottak szerinti saját bevételeinek és  

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsé-
geinek  

a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

A Gst. 45. § (1) a) pont felhatalmazás alapján kiadott Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat saját bevételének minősül 

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 priva-
tizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 
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A Gst. 3. § (1) bekezdése szerint 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 kötelezett-
séggel 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, részletfize-
tés, 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. 

Az önkormányzat a Korm. rendelet hivatkozott rendelkezései alapján meghatározott várható saját 
bevételeit a határozati javaslat 1. melléklete szerint javasoljuk megállapítani. 

Az önkormányzatnak 2016. évben – az előző évekről áthúzódó – adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettsége jelenleg nem áll fenn. Ebben az évben a tervezett fejlesztések végrehaj-
tása érdekében az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 50 millió forint rövid lejáratú hitel felvéte-
lével számoltunk.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 
keletkeztető ügyletről az önkormányzatnak nem szükséges adatot szolgáltatnia a Magyar Államkincs-
tárnak. Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak csak 
azon fejlesztési célú ügyleteihez kell a Kormány hozzájárulását kérni, melyek a 3. § (1) bekezdésben 
meghatározott adatszolgáltatáshoz kötődnek, így az éven belüli lejáratú hitelfelvételhez nincs szükség 
a Kormány engedélyére. Viszont az Áht. 29/A. §-ában foglaltaknak eleget téve, a képviselő-
testületnek határozatban dönteni kell a hitelfelvételről. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozati javaslatot. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország Alaptörvénye 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2016. (III. 02.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől ere-
dő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról a 201 7-2019. évekre 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a 2017-2019. évek-
re vonatkozóan saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 
határozat melléklete szerint állapítja meg. 

Őrbottyán, 2016. február 18. 

 

 

 


