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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére 

 

Tárgy:    Javaslat az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan szükséges  

 módosításra   

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Készítette:        Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Iktatószám:  I/ 3653- 14 /2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztésben szereplő módosítás a Magyar Államkincstár által, az önkormányzat 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó adatszolgáltatás tárgyában előírt 

hiánypótlás miatt szükséges. 

 

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet időszakában a polgármester a saját bevételek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározásáról 

szóló 13/2020. (II.20.) Kt határozatot - a 2020. évi adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan - a 

14/2020. (III.11.) sz határozattal módosította. 

  

A kerékpárút beruházáshoz kapcsolódóan a Kormány engedélyezéséhez kötött Kérelem 

benyújtása szükséges, amely 2020. 05.18.-án megtörtént az ÖNEGM felületen keresztül.  

 

Az eljárásrend alapján a Magyar Államkincstár végezte első alkalommal a kérelem 

felülvizsgálatát. Az 1.sz. hiánypótlás keretében előírásra került, hogy a határozat 1.sz. 

mellékletében a fejlesztési célú hiteleket nem a hitel sorában, hanem a kölcsön sorban kell 

szerepeltetni, mivel a mellékletként becsatolt szerződés-tervezetnek „Kölcsönszerződés” az 

elnevezése. Az adat korrigálásra került, ezt követően a Magyar Államkincstár a Kérelmet 

továbbította az illetékes minisztérium felé. Az újabb felülvizsgálat kapcsán kiírt hiánypótlás 

arra irányult, hogy a kitekintő határozatban korrigálni szükséges a helyi adók sorát, ebből a 

talajterhelési díj kiveendő, illetve a bírság, pótlék soron tévesen szerepelt 250.000 Ft, mely 

205.000 Ft-ra helyesbítendő. Továbbá az évenkénti kötelezettségek sorában nem csak a 

tőketartozást, hanem minden költséget szerepeltetni szükséges.   

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan ennek megfelelően a határozat 1.sz. 

melléklete, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.21.) rendelet 10. sz. táblázata 

is módosul. A táblázat a rendeletnek nem melléklete, ezért rendelet módosítása nem szükséges.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataikkal kiegészíteni és a határozati javaslat módosítását elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2020. június 17. 

 

 

Tisztelettel:  

     

        Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2020. (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez kapcsolódóan szükséges módosításra irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a 14/2020. (III.11.) számú polgármesteri határozatot úgy 

módosítja, hogy a „Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2020. évben” elnevezésű, a határozat 1. 

számú mellékletét képező táblázatot, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. 

(II.21.) rendelet 10.sz. információs célt szolgáló táblázatot a módosított tartalommal 

hagyja jóvá.  

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 


