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Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 13-i ülésére  

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 26/2018. (II. 13.) Kt. határozattal 

elfogadott költségvetési kitekintő határozat módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein 

belül előírja a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, hogy 

az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét határozatban kell megállapítani.  

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (Stabilitási törvény) 

10. §-a értelmében adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat érvényesen csak a 

Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, amelyhez kapcsolódóan Kérelmet kell benyújtani. 

Az engedélyezési eljárás, az adatszolgáltatással hasonlóan, elektronikus úton az 

Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik. A 

Kérelem részét képezi a Költségvetési kitekintő határozat.  

 

A Képviselő-testület 2018. november 09. napján úgy döntött, hogy 37.243.444 Ft éven túli 

célhitelt szándékozik felvenni 7 éves futamidővel a TOP-1.1.1-15 kódszámú „Új ipari terület 

kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázat művelési ágból való kivonás földvédelmi 

járuléka címen. Az éven túli célhitel kormányengedélyéhez szükség van a 26/2018. (II. 13.) 

Kt. határozat módosítására, amelyet a Határozati javaslat melléklete tartalmaz. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek, és 

amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 



Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: 2018. november 20. 

 

Medgyesegyháza, 2018. november 12. 

 

dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

Ellenjegyezte:  

dr. Kormányos László s.k. 

     jegyző



  A  B  C D E 

  

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről  

 Ezer forintban 

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A §  szerinti kimutatás 

1 Megnevezés 2018 2019 2020 2021 

2 Helyi adók 90.988 90.988 90.988 90.988 

3 Osztalék, koncessziós díjak     

4 Díjak, pótlékok, bírságok 489 489 489 489 

5 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

10.039 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 

 

6 Részvények, részesedések értékesítése         

7 

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó 

bevétel         

8 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés         

9 Saját bevétel összesen 101.516 101.477 101.477 101.477 

10           

11 Saját bevétel 50 %-a 50.758 50.739 50.739 50.739 

12       

13 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   5.320  5.320  5.320  

14 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása         

15 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         

16 Adott váltó         

17 Pénzügyi lízing         

18 Halasztott fizetés         

19 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség         

20 
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség 0 0 0 0 

21           

22 Kamatfizetési kötelezettség 93  1.030 880  723  

23 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 93 6.350 6.200 6.043 

24           

25 

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett 

kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os 

korlát 

50.758 50.739 50.739 50.739 

 


