ELŐTERJESZTÉS
VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. FEBRUÁR 11-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE
Ikt. sz: Vad/122-5/2020.

Mellékletek száma: 1 db

III. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
középtávú meghatározása.
Előterjesztő:

Bencze Péter
polgármester

Előterjesztést
készítette:

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

A döntés formája:
határozat
Ötvös Béláné
költségvetési ügyintéző
főmunkatárs

Szavazás módja:
egyszerű többség

Melléklet:
1. sz.

Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint kerül bemutatásra.
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.

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke (Gst. 8.§ (2). bek. szerint):
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) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Vadna község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2020. évi költségvetésében,
illetve az azt követő 3 évben sem tervez.
Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat
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adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

és

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei
között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti
saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a
határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei
között, a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő
három évben nem tervez.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

A /2020. (II…...) képviselő-testületi határozat
1. melléklete

Vadna községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben
(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)

1.Helyi adók és települési
adók
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Építményadó
2. Önkormányzati vagyon és
vagyon értékű jog
értékesítéséből,
hasznosításából származó
bevétel

2020
24 067 000

2021
24 147 600

2022
24 351 216

2023
24 556 868

20 000 000

20 200 000

20 402 000

20 606 020

160 000
3 907 000
384 000

161 600
3 786 000
1 858 626

163 216
3 786 000
1 877 212

164 848
3 786 000
1 895 984

20 000

20 400

20 808

21 224

24 471 000

26 026 626

26 249 236

26 474 077

3. Osztalék, koncessziós díj
és hozambevétel
4. Tárgyi eszköz és imm. jav.
részvény, részesedés vállalat
ért. vagy privatizációból
származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és
díjbevétel
6. Kezesség- illetve
garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
ÖSSZESEN

