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BUDApEST r6vAnos xvr. rrnUlrrr oNxoRlrANyzar
por,cARtrnsrERE

Kdsziilt a 2017. december 13. napjan tartand6 kdpvisel6+estiileti iil6sre.
Kdszitette: Nyirind Koviics Ildik6 kdlts6gvetdsi 6s p6nziigyi irodavezeto

Tdrry: Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
ad6ss6got keletkeztet6 iigyleteib6l ered6
fizet6si kStelezetts6geinek meg6llapit6sa

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az illlan:}:,ilztartrisr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Aht.) 29lA. $-a a

kcizdpt6vt tervezds keretein beliil el<iirja a Magyarorszrig gazdasrigi stabilidsAr6l sz6l6 201 1.

dvi CXCIV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 45. $ (l) bekezd6s a) pontjdban foglalt
felhatalmaz6s alapjan, hogy az O*orminyzatoknak az ad6ss6got keletkeztet6 iigyletekhez
tortlno hozzdj6ru16s r6szletes szabrllyair6l sz,6l6 35312011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerinti saj6t bevdteleinek, valamint a Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti
ad6ss6got keletkezteto iigyleteib6l ered6 fizet6si kdtelezettsdgeinek a k<ilts6gvetdsi dvet
kdvet<i h6rom 6vre viirhat6 dsszeg6t hatarozatban kell me96llapitani.

A K6pvisel6-testilletnek a saj6t bev6telei 6sszeg6t, valamint az ad6ssiigot keletkezteto
tigyleteib6l ered6 fizetdsi kdtelezettsdgeit - 6vente - legk6s6bb a k6lts6gvetdsi rendelet
elfogadds6ig kell megrillapitani. Ennek r6szletes bemutatiisdt a hatirozati javaslat L
mel ldklete tartalmazza.

Az 0nkormanyzatnak ad6ssiigot keletkezteto iigyletei nincsenek.

K6rem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a hatirozati javaslatot titnogassa!

Budapest F6varos XVI. kertileti dnkorminyzat K6pvisel6-
testiilete az iilunhiulartitsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrvdny
29lA. $-6ban el6irt kdtelezetts6g6nek a hatiLrozat 1. sz6mt
mell6klet6ben tesz eleget, az O*ormlnyzat a sajat bev6telei

6sszeg6t, valamint az ad6ss6got keletkeztet6 tigyleteibot ered6

fizetdsi kdtelezettsdgeinek h6rom 6vre viirhat6 dsszegdt a

melldkelt titbliualban bemutatottak szerint valtozatlan formiiban
j6vahagyja.

Hatdrozati javaslat:



Ahatirozat l. szrimri mell6klete:
Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat ad6ss6got keletkeztetd iigyleteib6l eredd fizetesi ktitelezetts6geinek

bemutatdsa (ezer forintban)

MEGNEVEZfS
Sajdt bcv6tel 6s ad6ssrgot keletkcztctd

iigyletb6l eredd fizetesi k6telezetts69 dsszegei Ossznsnx
6=(3+4+5)

2019. 2020. 202t.

I 2 3 4 5
Helyi ad6b6l ds a telepiildsi addb6l sz6rmaz6
bevdtel

5 372 287 5 426 009 16 2'12 014

Osaaldk, koncesszi6s dij ds hozambevdtel 02

Birsag-, p6tldk- ds dijbeYdtel 03 30 360 30 360 30 360 9l 080

T6rgyi eszkdz ds immateri6lis jbszbg, az
dnkormanyzati vagyon ds az dnkormiinyzatot
megilletd vagyoni dndkri jog drtdkesitdsdb<il ds

hasznositAsb6l sziirmaz6 bevdtel

04 486 742

Rdszvdny, rdszesedds 05

vagy privatizeci6b6l
06

Kezessdg-, illetve garanciav6llaldssal kapcsolatos
megtdriilds

07

Sajdt beYotelek (01*... .+07) 08 5 947 204 6 000 927 5 990 819 t 7 938 950

Saj6t bev6telek (08. sor) 507o-a 09 2 973 602 3 000 463 2 995 410 8969475

E16z6 6v(ek)ben keletkezett tdrgydvi fizetdsi
ktitelezettsdg (l I+.....+17) l0

ll
Felveu, atvdllalt kitlcstin es annak tdketaftozesa

Hitelviszonyt megtestesit6 €rtdkpapir l3

Adoft velt6

Pdnztigyi lizing l5

16

Kezessdgv6llaLisb6l eredo fizetdsi kdtelezettsdg t7

T{rgydvben keletkezett, illetve keletkezd,
tArgydyet terhel6 lizetesi ktitelezettsdg
(t 9+.....+25)

Felvett, etv6llalt hitel ds annak t6ketartoziisa l9

Felvett, 6tvAllalt kdlcsiin ds annak toketartozesa 20

Hitelviszon),t megtestesito 6rtdkpapir 21

Adoft v6lt6

Pdnziigyi lizing 23

Halasztott fizetds 24

Kezessdgvdllalisb6l ered6 fi zetdsi kdtelezettsdg 25

26

Fizetesi ktitelezetts6ggel cstikkentett sajdt
bevetel (09-26)

27 2 913 602 3 000 463 8 969 175

2

Sor-
szfm

6

0l 5 4'73 7 t7

544 55',7 544 557 I 575 856

V6llalat drtdkesitdsdb6l
sz6rmaz6 bevdtel

Felvett. iitvallalt hitel ds annak toketartoziisa

t2

14

Halasztott fizetes

r8

22

Fizetesi kiitelezettseg osszesen (10+18)

2 995 110



Budapest, 201 7. november 28.

Hataid6: 2017 . december 1 3.

Felelos: Kovdcs P6ter polgiirmester
(elfogad6sa egyszeni sz6ttibbs6get ig6nyel)

/"
Kov6cs P6ter
polg6rmester

\
srn

jegyzo

TdrgyaL[sra kijeliilt bizottsrig: Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsdg

Mell6kletek
1. El6terjeszt6sben hivatkozott jogszabilyok

J



El6terjeszt6s 1. sz6mri mell6klet

El6terjeszt6sben hivatkozott j ogszabilyok

Lht. ZStl. $A helyi tinkorm{nyzat, a nemzetis6gi iinkormdnyzat 6s a tdrsulis 6vente,
legk6s6bb a kiilts6gvet6si rendelet, hatfrozat elfogad{sriig hatirozatban rlllapitja meg
a) a Gst. 45. S (1) bekezd6s a,) pontj{ban kapott felhatalmaz6s alapjdn kiadott
jogszabdlyban meghatf rozottak szerinti sajrit bev6teleinek 6s

b) a Gst. 3. S (1) bekezd6se szerinti ad6ssdgot keletkeztet6 iigyleteib6l ered6 fizet6si
kiitelezetts6geinek
a kiilts6gvet6si 6vet kiivet6 hfrom 6vre vilrhat6 tisszeg6t.

Gst. 10. $ (5) Az dnkormdnyzat ad6ssdgot keletkeztet6 iigyletb6l szitrmaz6 t6rgydvi <isszes

fizetdsi kdtelezetts6ge az ad6ss6got keletkeztet6 tigylet futamidej6nek vdg6ig egyik 6vben

sem haladhada meg az dnkorm{inyzat adott dvi sajrit bev6teleinek 50%-irl.

Gst. 3. $ (1) Ad6ssrigot keletkeztet6 iigylet 6s annak 6rt6ke:

a) hitel, krilcsdn felvdtele, 6tv6llal6sa a foly6sit6s, ritv6llal6s napj6t6l a v6gtdrlesztds

napjiig, 6s annak aktu6lis t6ketartozrisa,
b) a sztLrnyilelrol sz6l6 torv6ny (a tov6bbiakban: Szt.) szerinti hitelviszon)t megtestesit6

6rt6kpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjrit6l a bevdlt6s napj6ig, kamatoz6

6rtdkpapir esetdn annak ndv6rt6ke, egydb 6rt6kpapir eset6n annak v6teldra,
c) v6lt6 kibocs6t6sa a kibocsdtis napj rit6l a bev6ltSs napj6ig, 6s annak a v6lt6val kiv6ltott

kdtelezettsdggel megegy ezo, kamatot nem tartalmaz6 6rt6ke,

d) az Szt. szerint p6nzi.igyi lizing lizingbevevoi l6lk6nt tdrtdn6 megkotdse a lizing
futamideje alatt, 6s a lizingszerz6d6sben kikdtdtt t6kerdsz h6tral6v6 dsszege,

e) a visszav6s6rl6si kdtelezetts6g kikdt6s6vel megkdtdtt ad6svdteli szerz6dds elad6i f61k6nt

tdrtdno megk6t6se - ide6rtve az Szt. szerinti val6di penzi6s 6s 6vad6ki rep6iigyleteket is - a

visszav6srirl6sig, 6s a kikdt6tt visszaviisarl6si ar,

fl a szerzodesben kapott, legal6bb h6romsziizhatvandt nap id6tartamu halasztott fizet6s,

r6szletfizet6s, 6s a mdg ki nem fizetett ellen6rt6k,
g) hitelint6zetek 6hal, szfurmazdkos mr.iveletek kiil<inbdzetek6nt az Allamad6ssrig Kezel6

Kdzpont Zrt.-n6l (a tovribbiakban: Aff Zrt.; elhelyezett fedezeti bet6tek, ds azok dsszege.

4

Gst. 45. $ (1) Felhatalmaz6st kap a Korm6ny, hogy rendeletben hatarozza meg
a) az dnkormrinyzat ad6ss6got keletkeztet6 iigylet6hez, tov6bb6 kezess6g- 6s

garanciav6llaLis6hoz t6rt6no korminyzati hozzdj rulls r6szletszabiilyait, valamint a 10. $ (5)

bekezd6s6ben meghat6rozott sajrit bevdtelek kdr6t,

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. $ (1) Az 6nko rmfunyzat saj 6t bev6tel6nek min6siil
1. a helyi ad6b6l 6s a teleptildsi ad6b6l sz6rmaz6 bevdtel,

2. az onkorm6nyzati vagyon 6s az dnkorm tayzalot megillet6 vagyoni 6rt6kti jog

drtdkesitds6b<il 6s hasznositisdb6l szilLrmaz6 bev6tel,

3. az osztaldk, a koncesszi6s dij ds a hozambev6tel,
4. a tNgyi eszkdz 6s az immateri6lis j6szlg, rdszvdrly, rdszesedds, v6llalat 6rt6kesitds6biil

vagy privatiz6ci6b6l sz6rmaz6 bevdtel,
5. birs6g-, p6t1dk- 6s dijbev6tel, valamint
6. a kezess6g-, illetve garanciaviillal6ssal kapcsolatos megtdriilds.


