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E L Ő T E R J ES Z T É S 

Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. december 31. napjától hatályos a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény (ún. Stabilitási törvény, továbbiakban: Gst.), valamint a végrehajtására vonatkozó 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII. 30.) Korm. rendelet. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 29/A. §-ában foglaltak 

szerint: 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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

az alábbiak szerint tartalmazza: 

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 önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti az alább felsorolt ügyletek értendők: 

3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 
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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. 

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

Aszód  Város Képviselő-testületének       /2020. (II. 26.) határozata 

Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Aszód Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 

bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja.  

Aszód, 2020. február 19. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

Aszód, 2020. 02. 20. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin 

                      jegyző 



 1. melléklet

Forintban!

2020. 2021. 2022.

A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 373 700 000 377 437 000 381 211 370 1 132 348 370

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni

értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
02 178 833 893 180 622 232 182 428 454 541 884 579

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
04 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 2 020 000 2 040 200 2 060 602 6 120 802

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 0

Saját bevételek (01+… .+06) 07 554 553 893 560 099 432 565 700 426 1 680 353 751

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08 277 276 947 280 049 716 282 850 213 840 176 876

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása

09 0

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

10 0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, 

kamatot nem tartalmazó értéke

11 0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben 

kikötött tőkerész hátralévő összege

12 0

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

13 0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 

fizetett ellenérték

14 0

hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 

továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege

15 0

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) 17 277 276 947 280 049 716 282 850 213 840 176 876

Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

bemutatása

MEGNEVEZÉS
Sor-

szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN

F=(C+D+E)


