
Csanytelek Község Önkormányzata   Csanytelek Község Önkormányzata 
                        Polgármesterétől                              J e g y z ő j é t ő l  
 

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;  
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 

 
68/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. januári ülésére 

 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt – középtávú tervezés keretében -  
önkormányzatunknak a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell megállapítania azon saját bevételek 
körét és várható összegét, a költségvetési évet követő három év viszonylatában, mely bevételek 50 %-a vehető figyelembe 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében rögzítettek 
szerint, az adósságot keletkeztető ügyletek és egyéb fizetési kötelezettségek (évenkénti) felső határaként. 
A tárgykör szempontjából saját bevételnek minősíthető források körét  az adósságot keletkeztető ügyeletről szóló 
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2 §-a rögzíti, mely  bevételek a következők: helyi adó bevételek, 
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételek, osztalék, koncessziós díjak és hozam 
bevételek, tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedések értékesítéséből származó bevételek, bírság-, pótlék- és 
díjbevételek, valamint kezesség vállalásából származó megtérülések. 
A költségvetési rendelet előkészítéseként elkészítettük a fenti bevételi körre vonatkozó kalkulációkat a bázis 
adatokra és a várható bevételi forrásokra alapozva. A bevételek körét, évenkénti várható összegeit és az 
adósságot keletkeztető ügyletek felső határaként figyelembe vehető határértékeket az előterjesztéshez csatolt 
határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. január 09. 
 
 
 
 

 
Tisztelettel: 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
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…/2015. (I. 30.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában  írt feladatkörében eljárva, az önkormányzat saját bevétele körének összegét 
a költségvetési évet követő három évre (2016.-2018.) ezen határozat  1.) melléklete szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető ügyletet 
nem tervez 2016.-2018. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, Kató Pálné jegyzőt és általuk az Adó -és 
Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a 
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő ügyleteket és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges 
módosításokat terjessze a Képviselő-testület elő. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:    intézkedést igényelő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 



1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (I. 30.) Ökt határozatához 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata várható saját bevételeinek meghatározása  
a költségvetési évet követő három évben 

 
 

(E Ft) 

 
Sorszám 

A B C D 

Önkormányzati várható saját bevételek 2016. év 2017. év 2018. év 
 

1. Helyi adókból származó bevételek  28.500 28.750 28.750 

2. Osztalékok, koncessziós díjak - - - 

3. Díjak, pótlékok, bírságok 600 600 600 

4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó 
bevételek 

200 200 200 

5. Részvények, részesedések értékesítéséből származó 
bevételek 

 
- 

 
- 

 
- 

6. Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 
 

- - - 

7. Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések - - - 

8. Saját bevételek várható összege összesen (1-7): 29.300 29.550 29.550 

9. Saját bevételek (8. sor) 50%-a:  14.650 14.775 14.775 

 

 

 

 


