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350/2012.

EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy: A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének és összegének és a
Kormány el zetes hozzájárulását igényl  - adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek
meghatározása

Tisztelt Képvisel -testület!

Az államadósság csökkentési kormányzati intézkedések részeként jelent sen szigorodnak az
önkormányzati szférában az un. adósságot keletkeztet  kötelezettségvállalások feltételei, lehet ségei.
Bizonyos körbe és összeghatár felett kormányzati hozzájárulás szükséges fejlesztési célú hitel felvételhez,
kölcsön igénybevételéhez, értékpapír, részvény, kötvény, váltó, pénzügyi lizing ügyletekhez,
kezességvállalásokhoz, stb. 2012. január 1-jét követ  id szakra vonatkozóan.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a tárgyévi
költségvetési rendelet elfogadása el tt a helyi önkormányzat határozatban állapítja meg a költségvetési évet
követ  három évre (2012.-2015.) vonatkozó azon saját bevételeinek körét és összegét, melyek a fentiek
szerint adósságot keletkeztet  kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos éves fizetési kötelezettségek (pl.: hitel

ke + kamat törlesztések éves részletei) fedezeteként (50%) vehet ek figyelembe.
A Magyarország stabilitásáról szóló törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített
felhatalmazás alapján hatályba léptetett az adósságot keletkeztet  ügyletekhez történ  hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet részletesen rögzíti az egyes – adósságot
keletkeztet  – ügyletek eljárási rendjét. A stabilitási törvény 10. § tartalmazza azon f  rendez  elveket
melyek pontosan meghatározzák az egyes engedélyhez kötött és azon kívüli ügyletek körét, típusát,
összeghatárokat, stb.
Lényegét tekintve a felsorolt jogszabály – helyekb l adódó 2012.-évt l érvényesítend  kötelmek és
rendez  elvek a következ k:
a) Az adósságot keletkeztet  ügyletekb l (hitelfelvétel, kezességvállalások, stb.) származó tárgyévi fizetési

kötelezettség az ügyletek futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat
saját bevételeinek 50%-át. (Az önkormányzati saját bevétel számításánál figyelembe vehet  források
körét a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rögzíti.)

b) Önkormányzat m ködési célra csak likvid hitelt vehet fel, melyet naptári éven belül vissza kell fizetni, tehát m ködési
hiánnyal költségvetés nem tervezhet .

c) Adósságot keletkeztet  ügylet érvényesen csak a Kormány el zetes hozzájárulásával köthet ,
kivéve;
- az EU-s ill. nemzeti forrásból származó, elnyert pályázatok önrészéhez, támogatás

el finanszírozásához biztosítandó adósságot keletkeztet  kötelezettség vállalások,
- adósságrendezési eljárás során, valamint reorganizációs hitelez i igény megkötésével kapcsolatos

reorganizációs hitelek,
- települési önkormányzatok esetében a 10 millió forint alatti fejlesztési célú adósságot keletkeztet

ügyletek megkötése (melynek tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló
fejlesztési ügyletek értékét egybe kell számítani.

Az éves fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható bele a likvid hitelb l és az un. reorganizációs
hitelb l származó, de beleszámítható a kezességvállalásból ered  (érvényesíthet ) fizetési kötelezettségek
összege.
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Külön kiemelend , hogy a 2012. január 1-jét megel en megkötött egyes ügyeletekb l származó fizetési
kötelezettségek tekintetében nem kell a Kormány hozzájárulását kérni, ugyanakkor figyelembe kell venni
ezen tételeket is a saját bevételek 50 %-os korlátozó szintjénél, mint fedezetnél.

Szintén nagyon lényeges összegz  szempont, hogy az önkormányzat – az Európai Unió kötelez  jogi aktusából következ
(pl.: Derogációs vízi közm  projektek), vagy nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségb l ered  fejlesztést kivéve-nem
indítható új fejlesztés az önkormányzati körben, ha az adósságot keletkeztet  ügyletekhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési
kötelezettségek összege eléri vagy meghaladja a számított saját bevételek 50%-át.

Önkormányzatunknak jelenleg nincs hiteltartozása, illetve kezességvállalásból ered
érvényesíthet  fizetési kötelezettsége. Jelenleg folyószámla (likvid) m ködési hitel felvételre sem
kényszerültünk. Kiemelt fejlesztési célkit zéseink EU-s, vagy nemzeti pályázati támogatási
projektekhez köthet k. Az esetleges kisebb beruházási projektek értéke viszont vélhet en a 10
millió forintos értékhatárt nem érik el (egyedileg) a jöv ben sem.
Jelenlegi ismereteink birtokában a Kincstár és a Kormányhivatal el zetes felmérését, ellen rzését a Kormány hozzájárulását
igényl  adósságot keletkeztet  kötelezettségvállalása nem lesz önkormányzatunknak 2012.-évben.
Ett l függetlenül a saját bevételek körének és éves kereteinek meghatározására irányuló un. 3 éves
kitekintést el kell készítenünk a középtávú tervezés jegyében, az Áht. 29. § (3) bekezdésében rögzített
kötelezettségeknek eleget téve.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben foglaltak alapján javasoljuk az el terjesztés és a csatolt határozati javaslat változtatás
nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. január 27.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



…/2012. (II. ...)  Ökt határozat

Tárgy: A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének és
összegének és a Kormány el zetes hozzájárulását igényl  - adósságot keletkeztet  – ügyletekb l
ered  fizetési kötelezettségek meghatározása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. § (3) bekezdésében írt feladatkörében eljárva önkormányzat saját bevételek körének
összegét a költségvetési évet követ  három évre (2013.-2015.) és a Kormány el zetes hozzájárulására
vonatkozóan az 1.) melléklet szerint hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a Kormány el zetes hozzájárulását igényl adósságot keletkeztet
ügyletet nem tervez 2013.-2015. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében.

3.) A Képvisel -testület felkéri Forgó Henrik polgármestert, Kató Pálné jegyz t és általuk az Adó,-és
Pénzügyi Iroda vezet jét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a
Kormány el zetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tev  ügyleteket és az ehhez kapcsolódó
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges
módosításokat terjessze a Képvisel -testület el .

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje:  értelemszer en

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete …/2012. (II. .. .) Ökt határozatához

Csanytelek Község Önkormányzata várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követ  három
évben

(e Ft)
I. Önkormányzati várható saját bevételek 2013. év 2014. év 2015. év
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Helyi adókból származó bevételek
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték  jogok
értékesítéséb l, vagyon hasznosításból származó bevételek
Részvények, részesedések értékesítéséb l származó bevételek
Vállalat értékesítésb l, privatizációból származó bevételek
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések

26.500
-

850

200
-
-

60

26.500
-

850

200
-
-

50

26.500
-

850

200
-
-
-

8. Saját bevételek várható összege összesen (1-7): 27.610 27.600 27.550
9. Saját bevételek (8. sor) 50%-a: 13.805 13.800 13.775


