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Tálgy| Mélykút vfuo§ Önkormányzat adós§ágot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
köleleZenségeinek megálIapitasa

Az államháztartásról szóló 20l l. évi CXCV, törvény 29lA. §-a, a stabilitási tv. 45. § (l) b€kezdés
a) poDüa felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletk9ztető ü$/let€kh€z
tönénó hozzájáíulás részletes szabályairól szóló 35312011. (XlL 30,) kormányrendeletben
(továbbiakban kormányrendelet) meghalirozottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási
tv, 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeá9tő ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követó három évre várható összegét hatáíozatban kel| megállapítani,

A Képviselö_testiiletnek a saját bevételei össze8ét, valamint az adósságot keletkezt§tő ügyleteiböl
eredó fizetési kötelezettségeit - évente - legkésóbb a költségvetési rend9l€t elfogadásáig kell
megállapítani.
A saját bevételek és az adósságot keletkezető ügyletek alkotó elemeit a fent említett j ogszabályok
határozzák meg,
A kormányrende|et 2 § (l) bekezdése rendelkezik anól, hos/ mely bevételek minősülnek a
stabilitási törvény alkalmazása sonán firyelembe vehetó saját bevéte|nek, Ennek re§zletes
b€mutatását a haározati javaslat l. szárnú melléklete tartalmazza.
A határozati javaslat 2. számú melléklete a stabilitási töívény 3.§ (l) b€kezdése szeíinti adósságot
k€letk€ztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek részletes bemuíalásáltartalmazza.

Az önkonnányzat adósságot keletkeztetó ii8yleteiból eredő fizetési kötelezettségeként az
önkoímá|ryzat által felvenni tervezett ho§§zú lejáíatu hitel tóketörlesztését kell bemutatni. A
stabilitá§i törvény l0§ (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keleíkeztető ü8yletbőI
sármazó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adós§igot keletkeztetó ügylet futarnidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az
önkormányzat adó§ságvállalá§ának felsó hatira, melynek a középtávú kitekintés során is
éíVényesülnikell.

stabilitási törvény l0§ (l) bek€zdése alapján (kivéve amit a jogszabály a 3, b§kezdésében
nevesít) az önkormányzat adósságot keletkeztetó ü8yletet érvényesen kiárólag a Kormány
előzetes hozzijárulásával vá|lalhat.

Nilrcs szükség a Kormány hozáiáíulására az önkormáryzat
.rjo8szabályon alapuló. kötelez_ő kezes§ég_. illetve 8aranciavállalásáho7,
ó] naptári éven belül lejáíó adós§ágot keletkeztelií ügyletéhez,
.) ol)aD adósságot keletkcztctó iigylete me8kötéséhez, amely
Lq - ha a l0lc. § (]) bekezdésc szeíinti tájókoáatásban a megköhi tervczcttel me8etsyezó va8y

arlnál nagyobb összcggel szelcpel _ a központi költsó8votésből Dyújtolt európai unios lats} lná9
nenlzetkijzi sr,eívezeilól az ijnkormánvzat állal me8nyerl tánro€8tás e]őfinalr§zirozásának
biZlosiltisára sZolgál.

./}] tt,/ adósságí€ndczt|si eljárás solán a hilclezói egezség Dre8kö!éséhez agéoybe vetl
reol gani.,ációs hitelrc \ onatko7ik.

.., , ha a l0/C, § ( l) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkótDi tervezetlel mege8)ezö ra8),
annál nagyobb összeg8el szcl§pel ícjlcsztósi cóh szolgál és ncrn haladja meg a íóvárosi
önkormányzat és nregyei jogú város ónkofmányzatá esetébeD a 100 millió foril]tot, orszá8os



nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi
saját bevételeinek 20%-át. de legfeljebb a l0 nlillió forintot,

.' ol}an Lelesség- és garanciavállalásához, all\ely ab)és a !:.l pol1l ca)-c(' alponlJa szeíinli,
bármely jogi sztmély által megki'tött ügylethez kapcsolódik,

Az ezen előterjesztés alapján hozott hatáIozat része az önkormányzat tárryévben Yáíható hosszú
lejáratú fejlesáési célú, kormányzati hozz.ájáruláshoz kötött ü8yleteinek en8edé|yezes€re
benyújtandó dokumentumokrrak, A hozájárulás alapján áz önkormányzat olyan ügyletet köthet,
mely alapján lehetóvé válik a költ§égveté§ben me8határozoft fejlesztési célok megvaló§ítá§a.

Tisáelt Képviseiő-test0let!

Kérem Önöket, hory a fent leirtak alapján szíve§kedjenek a hatiározati javaslat 1. és 2. sámú
mellékletét elfogadni,

Mélykút. 20]6, január 29,
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. . ./20 l 6.0 Kt safunú HATÁRoZAT TERVEZET
Mélykút várcs Önkormányzat saját bevételei és
adó§ságot keletkeztetó ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek me8állapítására

Mélykút Vfuos Önkormányzata Képviselő-testiilete a saját bevételei, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiból eredó fizetési kötelezettségeinek 2017-
20 1 9, évre várható ös szegét az | .és 2. szÁrí\ú melléklet szerint állapítj a meg,

Felelós: Polgámester
Hatáfidö: azonnal
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