Javaslat
az Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Ózd, 2015. február

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Munkaszervezet – Pénzügyi
Osztály

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy az
önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell
megállapítaniuk a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési
kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat
saját bevételének minősül:
- a helyi adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság-, pótlék-, és díjbevétel, valamint
- a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
A (2) bekezdés alapján az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács ( a
továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját
bevételét kell figyelembe venni.
Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban:Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a kiváltott
kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke,
- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a
futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
....../2015.( ) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1.) A Társulási Tanács a Társulás saját bevételeinek előirányzatát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Saját bevétel megnevezése
Társult települések hozzájárulásai

2015.
53.600

2016.

2017.
Eft

45.950

43.600

2018.
41.420

2.) Ózd Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának 2015. évi
költségvetéséről szóló határozata 2015. évre vonatkozóan engedélyköteles
adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.
3.) Ózd Kistérség Többcélú Tárulása a korábbi években nem kötött adósságot
keletkeztető ügyletet, így ilyen jellegű tőketörlesztési kötelezettsége nincs.
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