
Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetést követő három év 
várható összegéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja 
meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a- költségvetési évet követő három évre - várható összegét. 

II. Hatásvizsgálat 

Az előterjesztés 2. mellékletében mutatom be a várható bevételek és az adósságot keletkeztető 
fizetési kötelezettségek összegét. A helyi adóknál az iparűzési adóbevétel további jelentős 
összegű csökkenésével számoltam, tekintettel az Általános Iskolák, a Szent László 
Gimnázium a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szolgáltató Központ centralizálására. A 
fentiekre tekintettel az iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlék és bírság összegét is 
csökkentettem. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésénél a várhatóan 
pénzforgalmilag teljesülő bevételekkel számoltam. A felvett hitelek tőketörlesztésénél az OTP 
Bank Nyrt. által megadott adatokat vettem figyelembe. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. február 14. 

j_\L 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetést követő három év 

várható összegéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2012-2015. évekre várható összegét 
az l. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. február 23. 
a polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

2 



Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot kelezkeztető fizetési kötelezettséginek 2012-2015. évekre várható összege 

Megnevezés 

H~l~iadól< 

Ü.!.zta!~k_<>k, J<oncessziós d_ijalc . ····-· ..... 

J:)ij_~,_pót)_ék_o_k, .!>_írs!_golc __ .. ______ . . .. . . .. . .. . .. .. ·-··· . _ _ . . . . 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

R~~~n~ek,.ré~z~éselc_éf!t!~_sítése __ 

Vállalat ~!:l_ékesités~b(i~ J'.riv_it~z!cióbóls~~ó bevétel .. 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 

Saját bevételek összesen 

Saját bevételek 50%-a 

_F<;l~e!_t, ~tv~llalt hitel és lllll!.aic!.Öketartoz!s~. 

felvett, átv_ánalt kölcsö11 és_liiiil_al<_ töketartozása 

Hit_e_lyi_~o_nyt megtestesítő értél<pa_~~ 

Adott váltó 

,!'é~_g~~ lízing_ _ 

Halasztott fizetés 
--------·--- -
Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség 

Előző években keletkezett tágyévet terheló fizetési kötelezettség összesen 

I' e~v".tt, ~tv_~llalt hitel és_llll!1:Rk t~e_~!?_z!g_a _ 

f_o;lv"_tt_,_ á_tv_@alt kölcsön ~s a_tlil~ tök_t'ta.!!".Z:á:sa 

l{it_elvisZ()nytm~_gtestesítö ~rté_kp_ap_~r .... 

Adott váltó 

~~~ügyi~ízing 

Halasztott fizetés 

Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség 

Tágyévben kele_tkezett, illetve keletkező, tágyévet terhelő fizetési kötelezettsé2 összesen 

Fizetési kötelezettség_összesen 

Fizetési kötelezettséeeel esökkentett saiát bevétel 

2012. 

Bevétel Kiadás 

7 747 342 

···--~ -- - -

62 !73 

1177543 

t 
8 987 058 

4 493 529 

247 975 

l 

247 975 

·- ·---

o 
247 975 

4 245 554 

2013. 2014. 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

5 635 734 5 635 734 

48 036 

!98 999 .............. ,. 
48 036 

1 19470 

5 882 769 5 703 240 

2 941385 2 851 620 

256 312 260 458 

256 312 260 458 

o o 
256 312 260 458 

2 685 073 2 591162 

l. me/lék/et a . ..12012. (. .... ) KOKT határozathoz 
e Ft-bon 

Kiadás 

480361 

107 200 

5 790 970 

2 895 485 

262 494 

262 494 

o 
262 494 

2 632 991 


