3.5. Feladat: Foglalja össze a Stabilitási törvény központi és helyi
kormányzati szervekre vonatkozó megkötéseit!
Központi szintre vonatkozóan:
-

-

-

-

-

-

-

-

Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó jogi személyek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek
konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.
A központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg kell határozni az
államháztartás adósságának a költségvetési év utolsó napjára tervezett értékét.
Ha a költségvetési évre előre jelzett infláció és a bruttó hazai termék reál növekedési
üteme egyaránt meghaladja a 3%-ot, a központi költségvetésről szóló törvényben az
értéket oly módon kell meghatározni, hogy annak alapján az államadósság megelőző
évhez viszonyított növekedési üteme ne haladja meg a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott, a költségvetési évre várható infláció és bruttó hazai termék
reál növekedési üteme felének a különbségét.
Ha a költségvetési évre előre jelzett infláció és a bruttó hazai termék reál növekedési
üteme közül legalább az egyik nem haladja meg a 3%-ot, a központi költségvetésről
szóló törvényben az értéket oly módon kell meghatározni, hogy az államadósságmutatónak a viszonyítási évhez viszonyított csökkenése legalább 0,1 százalékpontot
érjen el.
A központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során a viszonyítási év
államadósság-mutatóját a viszonyítási év utolsó napján várható államadósság és a
viszonyítási év várható bruttó hazai terméke, a költségvetési év államadósság-mutatóját
a költségvetési év utolsó napján várható államadóság és a költségvetési év várható bruttó
hazai terméke alapján kell számításba venni.
A központi költségvetésről szóló törvény végrehajtása során az Alaptörvény 37. cikk
(2)-(3) bekezdése szerinti kölcsön felvételekor, pénzügyi kötelezettség vállalásakor a
költségvetési év várható bruttó hazai terméke és az államadóság költségvetési év utolsó
napjára tervezett, értékét kell számításba venni.
A Kormány a féléves adatok alapján felülvizsgálja az adósság-szabály érvényesülését,
melynek eredményéről tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát és a
Költségvetési Tanácsot.
Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot
keletkeztető ügyleteket azonos, a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott árfolyamon kell figyelembe venni.
Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény
felhatalmazása alapján köthető. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet
adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter
előzetes hozzájárulásával köthet.

Helyi szintre vonatkozóan:
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-
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-

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága a helyi önkormányzatok, a
nemzetiségi önkormányzatok, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
szerinti térségi fejlesztési tanácsok, az önkormányzati társulások (a továbbiakban
együtt: önkormányzat) által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke
a számbavétel fordulónapján.
Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet,
ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról
szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a
magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a
települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs
szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság
visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat
a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot
keletkeztető ügyletet.
Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag
o jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének
teljesítésére, és
o a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi
szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészének biztosítására
köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető
ügyletet.

