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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésıbb a költségvetési
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható
összegét.
A szabályozás lényege valószínőleg arra vonatkozott a jogalkotó szándéka szerint, hogy a
több évre vállalt kötelezettségek az adott évek mozgásterét szőkítik azáltal, hogy figyelembe
kell venni az adott év költségvetésének megtervezése során, ráadásul úgy, hogy az nem
szabad, hanem kötött kiadási elıirányzat lesz.
Adósságot keletkeztetı ügyletet és annak értékét a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése határozza
meg.
Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – érvényesen csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet.
A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges a likvid hitelre vonatkozó, valamint
önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot
keletkeztetı ügylet megkötése.
Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek körét a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (1) bekezdése határozza meg.
Természetesen az indoklásban leírtak tájékoztató jelleggel bírnak, mivel ezekre az évekre
nincs elfogadott költségvetés, így az elıirányzatok is a jelenlegi költségvetési trendeken
alapulnak.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú tervtervezetének megtárgyalására, valamint a határozati javaslat jóváhagyására.

Szekszárd, 2013. február 7.
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Polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2014-2016. közötti
idıszakban jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
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