
 

 
 
 

 
HAT /__________/2022.                                              Előterjesztésben közreműködött: 
                                                                                          Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

fizetési kötelezettségéről  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, 
ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából megalkotta az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvényt. 
 
E törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, és a társulás 
évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 
Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény [a továbbiakban: stabilitási törvény] 45. § (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 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. 
 
Bevételi oldalon a stabilitási törvénynek megfelelően számbavételre került - a 2022. évi 
költségvetési rendelettervezetnek megfelelően - a helyi adók bevételei, bírságok, pótlékok és tárgyi 
eszközök értékesítéséből és vagyonhasznosításból származó bevétel. 
 
Kötelezettségként az alábbi került számbavételre: 

 A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok 
önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan Egyesület részére - 
átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával 
finanszírozza az önkormányzat, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján a Kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 
12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta. A hitel tényleges 
folyósítására 2019. szeptember 27. napján került sor. 2022. évi fizetési kötelezettség 87.284 
e Ft tőketörlesztés. 

 Hatvan Város Önkormányzata a 164/2020. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján 2020. december 29-én Beruházási Kölcsönszerződést kötött a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt-vel, melynek keretösszege 1.015.000.000,- Ft. Mivel az önkormányzat 
részéről lehívás nem történt a hitelkeret terhére – ahogy a jövőben sem kívánja igénybe 
venni azt –, így visszafizetési kötelezettség sem keletkezett. 

 
A stabilitási törvény által figyelembe vehető saját bevétel 50 %-a minden évben lefedi az 
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kiadásait a 
melléklet szerint. 
 



 

 
 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
Hatvan, 2022. február 15.        
 
 
 
 
 
          Horváth Richárd 
     polgármester 
 
 
 
 
Látta:  
     dr. Kovács Éva 
 jegyző 



Melléklet

2022. 2023. 2024. 2025.

4 265 317 4 620 000 4 850 000 5 100 000
294 209 295 000 295 000 295 000

13 600 14 960 16 456 18 102

4 000 10 000 15 000 20 000

4 577 126 4 939 960 5 176 456 5 433 102

2 288 563 2 469 980 2 588 228 2 716 551

87 284 87 284 87 289 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 87 284 87 284 87 289
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

87 284 87 284 87 289 0

2 201 279 2 382 696 2 500 939 2 716 551

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség        (e Ft)

MEGNEVEZÉS

Helyi adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok

Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása

Részvények, részesedése értékesítése

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek

Saját bevételek 50%-a
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség

Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

Fizetési kötelezettség összesen


