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A Képviselő-testület 2020. február 11-én tartandó ülésére.
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének
meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!
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:

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség (Ezer Ft)
2020.

Helyi adók

2021.

2022.

2023.

115000

115 000

115 000

115 000

Díjak, pótlékok, bírságok

1 100

1 000

1 000

1 000

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

2 000

2 000

2 000

2 000

118 000

118 000

118 000

118 000

59 000

59 000

59 000

59 000

Saját bevételek
Saját bevételek 50%-a

Előző éve(ekben) keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség

19152

19152

19152

19152

Hitelből eredő fizetési
kötelezettség

19152

19152

19152

19152

0

0

9083

9909

Fizetési kötelezettség
összesen

19 152

19152

28235

29061

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel

98 848

98 848

89765

88939

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség

A saját bevételek tervezése során 2020 évre az előző évi iparűzési adóbevétellel számoltunk,
115 millió forinttal. A következő évekre, bízva az iparűzési adó további emelkedésében, és a
jelenlegi adóerő képesség számításokat figyelembe véve 115 millió forintot terveztünk.
A díjak pótlékok bírságok tervezése az előző évekhez hasonlóan 1,1 millió forint összegben
történt.
Az egyéb vagyonhasznosítási bevételek között a bérleti díjból származó bevételeket vettük
figyelembe évi 2 millió forint nagyságrendben.

Izsák Város Önkormányzata kormányzati engedéllyel - az iskolához kapcsolódó
telekkialakításhoz – 40,4 millió forint hitelt vett fel, melynek törlesztése az ütemtervnek
megfelelően alakult. 2017-ben a LED közvilágítás megoldásához 80 millió forint felvételéhez
kaptunk engedélyt. 2018 évben a Zöld Város projekt kivitelezési munkáihoz kaptunk 60
millió forint felvételére kormányzati engedélyt. 2019 évben 79 272 677 forint felvételéhez
kaptunk engedélyt.
A Zöld Város projekt hitelének szerződése megkötésre került, a hitel rendelkezésre áll,
előreláthatólag a fizetési kötelezettség 2020 évtől indul majd, ezért a tervekben is így szerepel
tárgy évben keletkező fizetési kötelezettség amely csak 2020 évtől terheli az önkormányzat
saját bevételeit.

Kérem a határozat-tervezet elfogadását.

Kutas Tibor
polgármester

Határozat-tervezet:
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 2019-es és az azt követő
három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség (Ezer Ft)
2020.

Helyi adók

2021.

2022.

2023.

115000

115 000

115 000

115 000

Díjak, pótlékok, bírságok

1 000

1 000

1 000

1 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

2000

2 000

2 000

2 000

118 000

118 000

118 000

118 000

Saját bevételek 50%-a

59 000

59 000

59 000

59 000

Előző éve(ekben) keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség

19152

19152

19152

19152

0

0

9083

9909

Fizetési kötelezettség összesen

19152

19152

28235

29061

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel

98848

98848

89765

88939

Saját bevételek

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
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