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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Vas Megyei Önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú tervéhez  

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. paragrafusa alapján a 
helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig 
határozatban állapítja meg  

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadott Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

(önkormányzat által felvett hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettsége 

kezességvállalása) eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét. 

 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése tételesen felsorolja mi 

minősül az önkormányzat saját bevételének. Az önkormányzat saját bevételei: 

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 

1. a helyi adóból és a települési 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 
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6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

(2) Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban 

együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell 

figyelembe venni. 

A fentiek közül az (1) bekezdés 2. pontja érinti önkormányzatunkat az irodák 

bérbeadásából származó bérleti díj vonatkozásában. 

Határozati javaslat:  

- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 
hogy a 2020-2022. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
2. §  (1)  bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele a költségvetési 
évet követő három évre: 

Adatok ezer Forintban 

 2019 2020 2021 

Várható saját 
bevételek: 

7.070 7.070 7.070 

 

- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, 
hogy az önkormányzatnak a tárgyidőszakra adósságot keletkeztető ügyletet nem 
tervez, adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem 
várható.  

 
Felelős:  a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   folyamatos 
 
 
Szombathely, 2019. január 29. 

     Majthényi László sk. 

 

 


