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Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.
2. napirendi pont: Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása.
Az előterjesztést készítette: Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a
továbbiakban: Korm.rendelet) 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) bekezdése alapján az 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)9 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
A korm.rendelet alapján 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
privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
A korm.rendelet alapján a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről az
önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de
legkésőbb március 16-áig a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben
adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének. Az
önkormányzat az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Kormány hozzájárulása iránti kérelmét a
fejlesztési célú ügylethez. A kérelem benyújtására a tárgyév november 10-éig van lehetőség.
Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a miniszterek november 30áig engedélyezhetik kérelem benyújtását.
A fenti jogszabályi előírások és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettük az önkormányzat
várható saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható alakulását a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan, amely a határozati javaslat
mellékletében megismerhető.
Hitelfelvétellel egyelőre nem terveztünk. A ságvári önkormányzat gesztorságával megvalósuló SágvárSom kerékpárút közbeszerzése folyamatban van. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési
szerződés megkötése és a kivitelezés megkezdése is eltolódik. A kialakult helyzet alapján nem lehet
pontosan megmondani, hogy a fejlesztés sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében az önkormányzatnak
mikor kell hiteligényét benyújtania és pontosan milyen összegre. A jogszabály alapján lehetőség van
március 16-át követően is, november 10-ig kérelmet benyújtani a Kormány felé adósságot keletkeztető
ügyletek jóváhagyására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az határozati
javaslatot fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT
Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1)
bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható
összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
Som, 2019. február 15.

Melléklet a …/…..(…) önkormányzati határozathoz
forintban

MEGNEVEZÉS

A
Helyi adóból és a települési adóból
származó bevétel
Az
önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

Sorszám

B

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
2020.

2021.

2022.

C

D

E

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

F

01

20 500 000

20 500 000

20 500 000

61 500 000

02

732 000

732 000

732 000

2 196 000

65 000

65 000

65 000

195 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03

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

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+06)

07

21 297 000

21 297 000

21 297 000

63 891 000

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

08

10 648 500

10 648 500

10 648 500

31 945 500

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig,
és annak aktuális tőketartozása
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
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a
beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői
félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt,
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész
hátralévő összege
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
A szerződésben kapott, legalább
háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett
ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)
elhelyezett fedezeti betétek, és azok
összege
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15

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

16

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (07-16)

17

21 297 000

21 297 000

21 297 000

63 891 000

