
1 

 

 

Bácsalmás Város  

 Polgármesterétől 

 
…../2023.  KT ülés 

 

Véleményező Bizottság:    Témafelelős: Horváth István Attila 

      Osztály: Pénzügyi, Beruházási és  

                    Üzemeltetési Osztály 

Tárgyalás módja 
Nyilvános ülés 

…… sz. 

Előterjesztés 

Bácsalmás Város Képviselő-testülete 

2023. február 28-i ülésére 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

2024-2026. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2011. december 31-én hatályba lépett Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet. 

 

Az államháztartási törvény 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint: 

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi 

személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban 

állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét.” 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése 

az alábbiak szerint tartalmazza: 

„Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

1. a helyi 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, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.” 

 

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat 2022. évi saját bevételei: 213 386 387 Ft. 

Az Áht. 29/A. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások 

költségvetési évet követő 3 évre várható összegei az alábbiak szerint alakulnak. 
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Ft-ban 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs.  

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni 

és az alábbi határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel [Mhötv. 47 § (2) bekezdése alapján] elfogadni. 

 

 

  

Évek 2023. 2024. 2025. 

BEVÉTELEK       

Helyi adókból származó bevétel 200 000 000  200 000 000 200 000 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

53 604 509   55 419 560 55 419 560 

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel    

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

90 145 000 

 
  

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 561 550  5 561 550 5 561 550 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés    

Bevétel összesen 349 311 059  260 981 110  260 981 110  

SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A 174 655 529  130 490 555  130 490 555  

KIADÁSOK    

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke 0 0 0 

Kiadások összesen 0 0 0 
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Határozati javaslat 

 

 

Tárgy:  Bácsalmás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

2024-2026. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

 

Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (3) bekezdése 

alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

           ( Ft-ban) 

 

 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Operatív felelős: Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 

 

A határozatról értesül kivonattal: 

1./ Németh Balázs polgármester 

2./ Patocskai Ibolya jegyző 

3./ Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 

 

Bácsalmás, 2023. február 23. 

 

 

  Németh Balázs 

  polgármester 
 

Évek 2024. 2025. 2026. 

BEVÉTELEK       

Helyi adókból származó bevétel 200 000 000  200 000 000 200 000 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

53 604 509   55 419 560 55 419 560 

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel    

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

90 145 000 

 
  

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 561 550  5 561 550 5 561 550 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés    

Bevétel összesen 349 311 059  260 981 110  260 981 110  

SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A 174 655 529  130 490 555  130 490 555  

KIADÁSOK    

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke 0 0 0 

Kiadások összesen 0 0 0 


