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E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. május 30-án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének 

meghatározása. (Határozat módosítása) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Város 2017. évi költségvetésének elfogadásakor 16/2017.(02.28.) számú határozatunkkal 

döntöttünk az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját erő mértékéről. A 

költségvetési előterjesztés az alábbiakat tartalmazta: „ 

 

A vonatkozó jogszabályi rész a következő: A helyi önkormányzat évente legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg: 

a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint saját bevételeinek 

b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét.   

 

Az a) pont szerinti jogszabály  az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, melynek 2.§ (1) bekezdése az 

alábbiak szerint  határozza meg a saját bevételek körét: 

„ Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy 

privatizációjából származó bevétel, 

5. bírság -, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.” 

 

A kapcsolódó előterjesztés szerint a saját bevételek a következőképpen alakulnak: 

 

Ezer Ft-ban! 

_________________________________________________________________________  

Bevételi jogcím                                        2016.                  2017.           2018.              2019. 

__________________________________________________________________________ 

Helyi iparűzési adó                               110.000            110.000        115.000          115.000 

Bírság és pótlék                                        8.000                6.000             4.000              4.000 

__________________________________________________________________________ 

Összesen:                                              118.000            116.000         119.000         119.000 

 

Ennek 50 százaléka:                             59.000              58.000           59.500           59.500 
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Ezek a tervszámok jelentik a felső határt az adósságot keletkeztető jogügyletek 

vonatkozásában. 

 

A számítási anyagokból látható, hogy az iparűzési adó és a kapcsolódó befizetési 

kötelezettségek fedezetet nyújtanak a visszafizetésre változatlan adókulcs  és a települési 

adónem bevezetése nélkül is. „ 

 

Ezek után a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 

 

16/2017.(02.28.) számú határozat „ 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § -ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. 

rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra – saját bevételeinek éves összegét és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 2017-es és az azt követő 

három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg: 

Ezer Ft-ban! 

__________________________________________________________________________ 

Költségvetési év                  bevétel összege              50 %-a                  fizetési kötelezettség 

__________________________________________________________________________ 

2017. év                                    118.000                     59.000                              7.000 

2018. év                                    116.000                     58.000                              6.250 

2019. év                                    116.000                     58.000                              6.000 

2020. év                                    116.000                     58.000                              6.000 

__________________________________________________________________________ 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:    Mondok József polgármester. 

 

Egy szakmai anyag szerint a kivonatnak az alábbi tartalommal kell rendelkeznie: 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. 

rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra – saját bevételeinek éves összegét és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 2017-es és az azt követő 

három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Ezer Ft-ban! 

___________________________________________________________________________ 

Költségvetési év/                 bevétel összege              50 %-a                    fizetési kötelezettség 

bevételi jogcím 

___________________________________________________________________________ 

2017. év 

- helyi iparűzési adó                 116.300                     58.150 

- bírság és pótlék                          1.700                          850 

Összesen:                                  118.000                    59.000                                      7.000 
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___________________________________________________________________________ 

Költségvetési év/             bevétel összege                 50 %-a                   fizetési kötelezettség 

bevételi jogcím 

___________________________________________________________________________ 

2018. év 

- helyi iparűzési adó              115.000                        57.500 

- bírság és pótlék                       1.000                             500 

Összesen:                              116.000                         58.000                                  6.250 

 

2019. év 

- helyi iparűzési adó              115.000                         57.500 

- bírság és pótlék                       1.000                              500 

Összesen:                              116.000                         58.000                                  6.000 

 

2020.év 

- helyi iparűzési adó             115.000                          57.500 

- bírság és pótlék                      1.000                               500 

Összesen:                              116.000                          58.000                                  6.000 

___________________________________________________________________________ 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

 

 

 

 

 

 


