
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Döntés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos rendelkezéseket 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 
- és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
tartalmazzák. 
 
Az adósságot keletkeztető ügyletekről való döntés határidejét az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény határozza meg: 
 

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg  
(…) 
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 
Kehidakustány Község Önkormányzata a 85/2021. (XI.29.) önkormányzati határozatával döntött arról, 
hogy a likviditásának biztosítása érdekében 2022. évben is folyószámla-hitelkeret szerződést köt az 
OTP Bank Nyrt-vel, mint számlavezető bankjával. 
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében e folyószámla-hitelkeret 
szerződés fenntartásán túl egyéb adósságot keletkeztető ügylet tervezése nem indokolt. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján megállapítja, hogy az önkormányzat a 85/2021. (XI.29.) 
önkormányzati határozata szerint megkötött, naptári éven belül lejáró likvid hitelnek minősülő 
folyószámla hitelkeret szerződés mellet egyéb adósságot keletkeztető ügyletet 2022. évben és 
azt követő 3 évben nem tervez, így a már fennálló folyószámla hitelkeret szerződésen kívül 

- adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségről, 
- kezesség- illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségről, valamint  
- adósságszolgálat finanszírozásáról  

nem dönt. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 
  

Kehidakustány, 2022. február 11. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 


