
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 

   

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. december 19-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Adósságot  keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének 

meghatározása.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ebben az évben harmadik alkalommal került sor a napirend megtárgyalására. A jelenlegi 

módosítás indokolása, hogy a LED közvilágítás kapcsán hitelfelvételre kerül sor és ennek 

vonzatait már szerepeltetni kell a tárgyévi és a következő évi kitekintő határozatban.  

 

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.” 

 

Legutóbb az 57/2017.( 05.30.) számú határozatban történt döntés az alábbiak szerint:. 

 

57/2017.(05.30.) számú: 
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

saját bevételek összegének meghatározása.  

 

 H a t á r o z a t 

 

                           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  
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                            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  

                            bevételi jogcím                                                                         kötelezettség 

                            ____________________________________________________________ 

                            2017. év 

                            - helyi iparűzési adó                 116.300             58.150 

                            - bírság és pótlék                          1.700                  850 

                            Összesen:                                  118.000             59.000                7.000 

 

                            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. 

 

 

Az új határozat-tervezet a következő: 

 

___/2017.(12.19.) számú: 
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

saját bevételek összegének meghatározása.  

 

 H a t á r o z a t 

 

                           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: 
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                                                                                                                                  Ezer Ft-ban! 

                            ____________________________________________________________ 

                            Költségvetési év/           bevétel összege          50 %-a            fizetési  

                            bevételi jogcím                                                                         kötelezettség 

                            ____________________________________________________________ 

                            2017. év 

                            - helyi iparűzési adó                 116.300             58.150 

                            - bírság és pótlék                          1.700                  850 

                            Összesen:                                  118.000             59.000                7.414 

 

                            2018. év 

                            - helyi iparűzési adó                 115.000              57.500 

                            - bírság és pótlék                          1.000                   500 

                            Összesen:                                  116.000              58.000             14.646 

 

                            2019. év 

                            - helyi iparűzési adó                 115.000              57.500 

                            - bírság és pótlék                          1.000                   500 

                            Összesen:                                 116.000               58.000              18.020 

 

                            2020.év 

                            - helyi iparűzési adó                115.000               57.500 

                            - bírság és pótlék                         1.000                    500 

                            Összesen:                                116.000                58.000               17.333 

                            _____________________________________________________________ 

                            Határidő: azonnal. 

                            Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a határozat-tervezet elfogadását. 

 

I z s á k, 2017. december 11. 

 

 

                                                                                  (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                     címzetes főjegyző 

 

 


