
     

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere    

8693 Lengyeltóti Zrínyi u  2. sz     

     

     

Szám:………. /2013     

     

     

E l ő t e r j e s z t é s  

     

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2013.február hó …..-én  tartandó ülésére 

     

N a p i r e n d :  Középtávú tervezés     

     

E l ő a d ó:        Zsombok Lajos  polgármester    

     

Az új államháztartási törvény  több szempontból rendelkezik az önkormányzatok több éves kötele- 

zettségvállalásainak  bemutatásáról.      

      

Évente, legkésőbb a költségvetési rendelet  elfogadásáig határozatban  kell megállapítani  az új 

Áht. 29.§.(3) bekezdésében  meghatározott  saját  bevételeinek, valamint  az adósságot  keletkez- 

tető  ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét.      

      

      

  Saját bevétel, és adósságot keletkeztető  

M e g n e v e z é s ügyletből  eredő fizetési kötelezettség  

  a tárgyévet és azt   követő    

  tárgyév 1.év 2.év 3.év  

Saját bevételek          

helyi  adóból származó bevétel  77 900 78 000 79 000 80 000  

az önkormányzati vagyon és az 

        

 

önkormányzatot megillető vagyoni  

értékű jog értékesítéséből és hasznosí-  

tásából származó bevétel 0 0 0 0  

az osztalék, a kocessziós díj és hozam 
bevétel         

 

bevétel 13 786 13 000 13 500 14 000  

tárgyi eszköz és az immateriális jószág          

részvény, részesedés,privatizációból          

származó bevétel           

bírság,pótlék és díjbevétel,valamint 800 1 000 1 000 1 200  

a kezességvállalással kapcsolatos           

megtérülés          

Sajátbevétel összesen 92 486 92 000 93 500 95 200  

Saját bevétel   50 %-a  46 243 46 000 46 750 47 600  

Előző években keletkezett tárgyévet          

terhelő fizetési kötelezettség  0 0 0 0  

Felvett átvállalt hitel  és annak töketartozása   0 0 0  



értékpapír          

váltó          

pénzügyi lizing          

adásvételi szerződés  megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

legalább  háromszázhatvanöt nap           

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték          

Tárgyévben  keletkezett illetve keletkező          

tárgyévet terhelő fizetési  kötelezettség          

Felvett átvállalt hitel  és annak töketartozása          

értékpapír          

váltó          

pénzügyi lizing          

adásvételi szerződés  megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

legalább  háromszázhatvanöt nap           

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték          

Fizetési kötelezettséggel csökkentett          

saját bevétel    46 243 46 000 46 750 47 600  

           

      

      

      

H a t á rt o z a t i   j a v a s l a t   

      

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az előterjesztést megtárgyalta az államház- 

tartásról szóló  2011. évi CXCV. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján - az adósságot  keletkeztető 

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

2.§. (1) bekezdése szerinti  -  saját bevételeinek, valamint   a  2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény 

3.§. (1) bekezdése szerinti  - adósságot keletkeztető  ügyleteiből származó befizetési kötelezettsé- 

geinek  hároméves futamidejére vonatkozó   összegét a következők  szerint  határozza meg: 

      

  Saját bevétel, és adósságot keletkeztető  

M e g n e v e z é s ügyletből  eredő fizetési kötelezettség  

  a tárgyévet és azt   követő    

  tárgyév 1.év 2.év 3.év  

Saját bevételek          

helyi  adóból származó bevétel  77 900 78 000 79 000 80 000  

az önkormányzati vagyon és az 

        

 

önkormányzatot megillető vagyoni  

értékű jog értékesítéséből és hasznosí-  

tásából származó bevétel 0 0 0 0  

az osztalék, a kocessziós díj és hozam 
bevétel         

 

bevétel 13 786 13 000 13 500 14 000  

tárgyi eszköz és az immateriális jószág          



részvény, részesedés,privatizációból          

származó bevétel           

bírság,pótlék és díjbevétel,valamint 800 1 000 1 000 1 200  

a kezességvállalással kapcsolatos           

megtérülés          

Sajátbevétel összesen 92 486 92 000 93 500 95 200  

Saját bevétel   50 %-a  46 243 46 000 46 750 47 600  

Előző években keletkezett tárgyévet          

terhelő fizetési kötelezettség  0        

Felvett átvállalt hitel  és annak töketartozása 0 0 0 0  

értékpapír          

váltó          

pénzügyi lizing          

adásvételi szerződés  megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

legalább  háromszázhatvanöt nap           

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték          

Tárgyévben  keletkezett illetve keletkező          

tárgyévet terhelő fizetési  kötelezettség 0 0 0 0  

Felvett átvállalt hitel  és annak töketartozása          

értékpapír          

váltó          

pénzügyi lizing          

adásvételi szerződés  megkötése és          

visszavásárlási kötelezettség kikötésével         

legalább  háromszázhatvanöt nap           

időtartamú halasztott fizetés, és a még          

ki nem fizetett ellenérték         

Fizetési kötelezettséggel csökkentett          

saját bevétel    46 243 46 000 46 750 47 600  

           

           

      

Lengyeltóti, 2013.február hó 18.      

      

  Zsombok Lajos   

    polgármester   

      

Az előterjesztést készítette:      

      

Huberné Bajzik Ibolya      

közgazdasági irodavezető      

      

      

Jóváhagyta      

      

      

Dr. Szatmári  Ibolya      



          jegyző      

      

      

      

 


