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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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 2. § (1) bekezdése 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.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 ezen összegek is változnak még, és majd csak az adott évi költségvetés 

összeállításakor, elfogadásakor válnak véglegessé. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat szerinti határozat 

meghozatalának a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően kell sorra kerülnie. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő 

"jelen határozat 1. sz. melléklete" alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …. 

/2022. (I. 20.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) 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.  



 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  

 

 

Budapest, 2022. január 3. 

 

 

 

 

      dr. Szabó Tibor                   Bese Ferenc 

         jegyző                     polgármester 

       az előterjesztés készítője        előterjesztő 

 
 

 

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” 



adatok e-Forintban

Sorszám Megnevezés

2022. évi 

előirányzat 

tervezet

2023. évi 

várható 

összeg

2024. évi 

várható 

összeg

2025. évi 

várható 

összeg

1 Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 2 133 000 2 233 000 2 333 000 2 433 000

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

haszonosításából származó bevétel 407 625 37 260 37 260 37 260

3 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 10 381 10 381 10 381 10 381

4

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 0 0 0 0

5 Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel 13 000 13 000 13 000 13 000

6
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 0 0 0 0

7 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+6) 2 564 006 2 293 641 2 393 641 2 493 641

8 SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a 1 282 003 1 146 821 1 196 821 1 246 821

9

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig és annak 

aktuális tőketartozása 0 0 0 0

10

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 0 0 0 0

11

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 0 0 0

12

A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő 

összege 0 0 0 0

13

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 0 0 0 0

14

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 0

15

Hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 

Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0 0 0 0

16
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 

(9+…+15) 0 0 0 0

17
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL 

CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (7-16) 2 564 006 2 293 641 2 393 641 2 493 641

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

 

1. melléklet 



 

 

 

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, 2022. január 3. 

       ……………………………….. 

        Polonkai Zoltánné  

                  osztályvezető  

 

 

 


