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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. február 18-án tartandó ülésére 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának  Középtávú fejlesztési tervéről 

 

                                            Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pü. osztályvezető 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a rendelkezik arról, hogy 

a helyi önkormányzatnak a középtávú tervezés keretében legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania egyes jogszabályban 

meghatározott saját bevételeinek, illetve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 

Jelen testületi ülésre készített költségvetési rendelettervezetünk nem tartalmaz sem 

2015. évre, sem az elkövetkezendő három évre hitelfelvételt, kezességvállalást, 

kötvény-, váltókibocsátást, vagy egyéb adósságot keletkeztető ügyletet. Nem ismerjük 

azonban a később megjelenő pályázati kiírásokat, illetve adódhat váratlan gazdasági 

helyzet, melyek kapcsán az önkormányzat esetleg élni kíván a felsorolt lehetőségek 

bármelyikével. Amennyiben erre sor kerülne a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény rendelkezése szerint kell eljárni, amely az 

adósságvállalás tárgyától függően vagy előzetes kormányzati engedélyt, vagy a 

bejelentési kötelezettséget ír elő. 

 

Mivel  fentiekre vonatkozóan  eredeti előirányzatban tervezendő információval nem 

rendelkezünk, az adósságot keletkeztető ügyletek maximális mértékét meghatározó 

bevételeinket  számításba vesszük, de azzal szemben kötelezettséget egyenlőre nem 

határoz meg a képviselő testület. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának középtávú tervét, amely az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29./A §. (3) bekezdésének megfelelően a Stabilitási törvény 45. § 
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(1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerint veszi figyelembe saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 

  BEVÉTELEK 2016. 2017. 2018. 

1. 
Helyi adóból, átengedett adóból származó 

bevételek 
304 000 311 000 319 000 

2. Vagyon értékesítés 4 000 0 0 

3. Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) 32 500 33 000 33 000 

4. Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 

  ÖSSZESEN: 341 500 345 000 353 000 

 
 

 
   

  KIADÁSOK 2016. 2017. 2018. 

1.  0 0 0 

 

A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet elfogadása előtt 

felül kell vizsgálni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2015. február 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly                                                                                           Dr. Makai Sándor 

polgármester                                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 
 


