Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegének megállapítására

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Szabó Tibor jegyző
Dunszt János
előirányzat nyilvántartó, intézményi érvényesítő
Pénzügyi Osztály

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Polonkai Zoltánné osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Az előterjesztés megtárgyalására
jogosult bizottságok* :

Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja, amely
ülésen a Képviselő-testület
tárgyalta volna*:

2021. január 19.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

-

* A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4)
bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A §-a kimondja, hogy
29/A. § * A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb
a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) * a 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.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) fentebb idézett
Áht. rendelkezésekben szereplő rendelkezései szerint:
8. § * (1) Az állam nevében kötött (2) bekezdésben felsorolt adósságot keletkeztető ügylet
érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthető.
(2) 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) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) *
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és
garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5)
bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján:
2. § (1) 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.
Az idézett jogszabályi kötelezettségnek jelen előterjesztés 1. mellékletében foglalt táblázat
szerint teszünk eleget, amely alapján látható, hogy az elkövetkező 3 évben sem várható
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség illetve a saját bevételek
vonatkozásában a táblázatban szereplő összegek a jelenleg ismert tényezők alapján kerültek
kiszámításra, de figyelemmel a jelen pandémiás helyzetben is már alkalmazott központi
intézkedésekre várható, hogy még majd változnak ezek a számok is és majd az adott évi
költségvetés összeállításakor, elfogadásakor válnak véglegessé.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a javaslat szerinti határozat meghozatalának a
2021. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően kell sorra kerülnie.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatban szereplő
"jelen határozat 1. sz. melléklete" alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Urat döntésének meghozatalára.

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES
TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …. /2021.
(I.19.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország
gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének megállapításáról
A kataszrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósággot
keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő
három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Budapest, 2020. december 16.
Dunszt János
előirányzat nyilvántartó, intézményi érvényesítő
az előterjesztés készítői

dr. Szabó Tibor
jegyző

Mellékletek:
1. Kimutatás az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről
2. Egyeztető lap”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. január 19. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

1. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének bemutatása az Áht. 29./A. §-ában meghatározottak szerint

Sorszám

Megnevezés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
haszonosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+6)
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a
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

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

adatok e-Forintban
2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi
előirányzat várható
várható
várható
tervezet
összeg
összeg
összeg
2 274 000 2 374 000 2 474 000 2 574 000

720 987
10 381

38 200
10 381

38 200
10 381

38 200
10 381

16 000

15 900

16 200

16 000

3 021 368 2 438 481 2 538 781 2 638 581
1 510 684 1 219 241 1 269 391 1 319 291

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A 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 a 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

15

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

16

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
(9+…+15)

17

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL
CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (7-16) 3 021 368 2 438 481 2 538 781 2 638 581

0

0

0

0

Egyeztetőlap
a „Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegének megállapítására” című
Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály
Észrevételeim/javaslataim: Javaslataim beépítésre kerültek
Budapest, 2020. december 16.
………………………………..
Polonkai Zoltánné
osztályvezető

