
Melléklet a 2014. évi költségvetési rendelet –tervezet  előterjesztéséhez . 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Áht. 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 Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján 3. § (1) 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 repó ügyleteket 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. 

 

A törvény 10. § (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

 

10. § (1)
 
A (2) bekezdésben foglaltak és a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve 

garanciavállalás kivételével az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes 

hozzájárulásával vállalhat az Áht. szerinti önkormányzati kezességet és garanciát, valamint köthet 

adósságot keletkeztető ügyletet. 

(1a)
 
Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdés szerinti kormányzati 

engedély nélkül megköthető ügyletek és a (10) bekezdés szerinti adósságmegújító ügylet kivételével – 

csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a 

magánszemélyek kommunális adóját bevezette. 

(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására 

a) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós 

vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így 

megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, 

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs 

hitelre vonatkozó, 

c) a likvid hitelre vonatkozó, 



d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város 

önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 

millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, 

de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, továbbá 

e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákba tartozó önkormányzatok ott leírtak szerinti 

értékhatárokat meg nem haladó összegű, továbbá az a)–b) pont szerinti, valamint bármely jogi 

személy által megkötött c) pont szerinti ügyletekhez nyújtott, Áht. szerinti önkormányzati kezesség- és 

garanciavállalásaihoz. 

 

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó fizetési kötelezettség megállapításához 2015-2017. év 
            ezer 

Forint 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Helyi adók 15000 16000 17000 

2. 
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből  

és hasznosításából származó bevétel 

0 0 0 

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 2500 
2800 3000 

4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 

0 0 

5. Bírság, pótlék és díjbevétel 40 0 
500 600 

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 
0 0 

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17900 19300 20600 

 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségei 2015-2017. év 

 

Sor-

szám 
MEGNEVEZÉS 

Évek 
Összesen 

(6=3+4+5) 

2015. 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 

1. ELMIB részvény vásárlás 
1156 1202 3814 6172 

2. 
Fejlesztési célú köt.visszafiz. 7022 0 0 7022 

     3.        Kötelezettség összesen:             8178             1202             3814             13194 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés vitassa meg és az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

 

Zalahaláp, 2014. január „……” 



 

 

         Bedő Lajos Sándor 

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

ZALAHALÁP  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2014. (II.13.) számú határozata: 

 

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, 

valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

fizetési kötelezettség megállapításához 2015-2017. év 
            ezer 

Forint 

 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Helyi adók 15000 16000 17000 

2. 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből  

és hasznosításából származó bevétel 

0 0 0 

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 2500 
2800 3000 

4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 

0 0 

5. Bírság, pótlék és díjbevétel  400 
500 600 

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 
0 0 

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17900 19300 20600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségei 2015-2017. év 

 



Sor-

szám 
MEGNEVEZÉS 

Évek 
Összesen 

(6=3+4+5) 

2015. 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 

1. ELMIB részvény vásárlás 
1156 1202 3814 6172 

2. 
Fejlesztési célú köt.visszafiz. 7022 0 0 7022 

     3.        Kötelezettség összesen:             8178             1202             3814             13194 

 

 

 

Felkéri  Képviselő-testület a polgármestert , hogy a határozatot a megalkotott költségvetési 

rendelet és mellékleteinek megküldésével egyidejűlég a Magyar Államkincstárnak küldje 

meg. 

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester, 

              Dr. Gelencsér Ottó  jegyző 

Határidő:2014. március....  illetve folyamatos 
 

 
 


