
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó adósságot keletkez-

tető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

19/2021. (II.23.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-

sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 

való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-

ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljár-

va az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek 

összegét. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. évben adósságot keletkeztető 

ügyletet nem tervez. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a helyi önkormányzat, a nem-

zetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfo-

gadásáig határozatban állapítja meg 

 

a) a 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 kötele-

zettségeinek a költségvetési évet követő három évre vonatkozó összegét. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszünteté-

séről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország 

Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi 

ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. február 23. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



1. számú melléklet 

2 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját 

bevételeinek összege 

2021. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az Önkormányzat. 

 

adatok Ft-ban  

Stabilitási törvény 3. § 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet*  
2022. 2023. 2024. 

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 

Működési célú hitelek összesen 0 0 0 

Felhalmozási célú hitelek összesen** 

 

28 076 000 18 746 528 0 

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen 0 0 0 

Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés 0 0 0 

Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen 28 076 000 18 746 528 0 

        

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele 2022. 2023. 2024. 

Helyi adóból származó bevétel 1 313 606 000 1 326 742 060 1 340 009 481 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel  31 836 240 32 472 965 32 797 694 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0   

Ingatlan, tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy 

privatizációból származó bevétel 25 489 800 25 999 596 26 259 592 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 161 600 4 244 832 4 287 280 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  0 0 0 

Saját bevétel mindösszesen 1 375 093 640 1 389 459 453 1 403 354 047 

        

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában  2,04 % 1,35 % 0 % 
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) c-f.) pontjai esetében 0 Ft. 

**Költségvetési évet megelőző években (2014-2015. évek) felvett hitel törlesztése 


