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Megtárgvalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előter'esztés

Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata Közgyűlésének
2023. március 3-án tartandó ülésére

Tárev: Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata adósságszolgálati középtávú
terve.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 29/A. §-a alapján a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) * a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst. ) 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek és
b) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztetö ügyletekhez történö hozzájámlás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (Gst. Vhr ) 2. § (1) bekezdése szerint 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

értékesítéséböl és hasznosításából számiazó 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.

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztetö ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig,
és annak aktuális töketartozása,

b) a számvitelröl 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 megegyezö, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) ajogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a
lízing íütamideje alatt, és a lízingszerzödésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzödés 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,
részletfízetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt. -nél (a továbbiakban: AKK Zrt. ) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A vánnegyei önkormányzat esetében- a jelenlegi információk szerint - a költségvetési évet
követö három évre vonatkozóan a felsorolt adósságot keletkező ügyletekre nem kerül(het) sor.

A leírtakból következik, hogy az Aht 29/A. §-ában leírt középtávú terv a megyei
önkormányzat esetében csak a Gst. Vhr. 2. § (1) bekezdésében foglalt bevételekre
vonatkozóan tartalmaz adatot.

Határozati 'avaslat

Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzatának Közgyűlése az Áht. 29/A. §-ban
foglalt kötelezettség alapján a vármegye önkormányzata saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fízetési kötelezettségeinek három
évre vonatkoző összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg.

Határidő: 2023. március 3.
Felelős: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Győr, 2023. februárl4.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke
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1. sz. melléklet

Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek összegei

MEGNEVEZÉS

Fonntban!

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fízetési
kötelezettség összegei

2024 2025 2026 ÖSSZESEN

Győr-Moson Sopron Vármegye Önkormányzata

1. Az önkormányzat saját bevételei

a.) a helyi adóból és a települési adóból szánnazó
bevétel

b.) az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékűjog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

c.) az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
d.) a tárgyi eszköz és az immateriálisjószág, részvény,
résszesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
e. ) bírság-, pótlék- és díjbevétel
f.) a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
me érülés

Saját bevételek összesen

54 000 000

14 506 129

54 000 000 54 000 000 162 000 000

14 506 129 14 506 129 43 518 387

68506129 68 506 129 68 506 129 205 518 387

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fízetési
kötelezettség összege
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