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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előterjesztésével egyidőben a képviselő-testületnek határozatban
kell megállapítani „a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét”.
Önkormányzatunk beterjesztett 2020. évi költségvetésében nem tervezte működési hitel, felhalmozási hitel
felvételét. De évközben a hitel felvételére csak akkor van lehetőség, ha eleget teszünk a fenti jogszabály
elvárásainak, mert a hitel felvétele, mint adósságot keletkeztető ügylet csak kormányengedéllyel lehetséges,
amelyhez pedig szükséges az ún. Kitekintő határozat elfogadása. A 2020. évi költségvetés javasolt előirányzatai
alapján elkészítettük a kért kimutatásokat és kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. február 4.
Bencs Tamás
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HATÁROZATI JAVASLAT
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a szerinti
saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg.
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Saját bevétel
Helyi adóból származó
bevétel
Önkormányzati vagyon és
vagyon értékű jog
értékesítés
Osztalék, koncessziós díj,
hozam bevétel
Tárgyi eszköz és
immateriális jószág
értékesítése
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díjbevétel
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2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit és azok költségvetési évet követő 5 évre
várható összegét a Stabilitási Törvény 3.§. (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint állapítja meg.
Ezer Ft-ban
sorsz. Kötelezettség megnevezése
1.
nincs
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