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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. március 29–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeté- 

si kötelezettségek megállapítására vonatkozó 17/2018. (II.15.) számú képvise-

lő-testületi határozat módosítására, illetve a 2018. évi költségvetési javaslat 10. 

számú táblázatának módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Léka Gyuláné pénzügyi előadó  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám: ____________/2018. 

Melléklet:  1. számú melléklet 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2018. február 15-én tárgyalta Polgár Város Önkormányzata a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 

45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési 

céljait, a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat.  

 

Az előterjesztés 1. számú mellékletének 1. sorában a helyi adók között szerepelt a gépjárműadó 

önkormányzatunkat megillető összege is (18.652.310 Ft), azonban a gépjárműadó jogcímében 

nem helyi, hanem átengedett központi adóként szerepel, így az 1. számú melléklet 1. sorából 

ez az összeg kivételre került.  

 

Ennek megfelelően módosítani szükséges a 2018. évi költségvetési előterjesztéshez csatolt  

információs jellegű tájékoztató táblázatok közül a 10. számú táblázatot, valamint a kitekintő 

határozatban a fejlesztési célokhoz kapcsolódóan a bruttó forrásigényt halmozottan kell 

bemutatni, illetve a fejlesztéssel létrejövő kapacitás adatait pontosítani szükséges.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2018. március 14. 

      

Tisztelettel: 

         

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2018 (…...) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a saját bevételek 

és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására 

vonatkozó 17/2018. (II.15.) számú határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évre, 

valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel 

fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint 

módosítja, illetve kiegészíti:   

 

 

 A) „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt 

kiegészítő forrás 

 
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a városi, illetve a 

Tiszaújvárossal összeköttetést biztosító kerékpárút-

hálózat kiépítése  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés  

 
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

8,74 km hosszú új kerékpáros útvonal, ebből: 

önálló kerékpárút 2,91 km, kerékpársáv: 2,08 km, 

nyitott kerékpársáv/kerékpáros nyom: 3,75 km  

 
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 410 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 
- tárgyévi saját bevétel összege 328 798 874 Ft 

 - tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 
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-az ügylet futamideje 60 hónap 

 
-az ügylet devizaneme HUF 

 
B) „TOP-1.4.1-15 Építsünk jövőt gyermekeinknek!”  című projekt kiegészítő forrás 

 
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a kisgyermekek számára a 

napközbeni ellátást nyújtó intézmény 

kapacitásbővítése  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjával 

meghatározott óvodai ellátás  

 
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

2 db 25 férőhelyes csoportszoba kialakítása és 

kapcsolódó foglalkoztató helyiségek, kiszolgáló 

helyiségekkel, az épület nettó alapterülete 300,88 

m2-ről 418,42 m2-re nő. 

 
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 148 377 365 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 
- tárgyévi saját bevétel összege 328 798 874 Ft 

 - tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 
-az ügylet futamideje 60 hónap 

 
-az ügylet devizaneme HUF 

 C) „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron” című 

projekt kiegészítő forrás 

 
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 
- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az önkormányzati épület energetikai 

korszerűsítése  
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- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjával 

meghatározott településfejlesztés, 

településrendezés  

 
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

épület külső határoló szerkezet utólagos szigetelése 

(20 cm vtg.) tetőszigetelés, 17 db külső nyílászáró 

cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes 

rendszer telepítése (15 kW és 45 kW beépített 

napelem teljesítmény).  

 
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 90 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 
- tárgyévi saját bevétel összege 328 798 874 Ft 

 - tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 
-az ügylet futamideje 60 hónap 

 
-az ügylet devizaneme HUF 

 

 

 

 

D) „TOP-1.1.3-15 A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében”  című projekt kiegészítő forrás 

 
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 
- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a piaci terület felújítása, a helyi 

termelők piacra jutásának érdekében  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 14. pontjával 

meghatározott a kistermelők, őstermelők számára – 

jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a 

hétvégi árusítás lehetőségét is.  

 
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

10 db mobil- és 25 db fix elárusítóhely, 

kerékpártárolók (5 db) elhelyezése, járda- és 

útburkolat felújítása (1600 m2), napelemes 

rendszer kialakítása (3 kW), térvilágítás, 
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vizesblokk akadálymentesítés, teljes felújítása, 

parkolók kialakítása (15 db) 

 
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 79 979 540 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 
- tárgyévi saját bevétel összege 328 798 874 Ft 

 - tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 
- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 
-az ügylet futamideje 60 hónap 

 
-az ügylet devizaneme HUF 

 

 

 

 

 

E) Helyi védelem alatt álló épület vásárlása 

 
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 
- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a Helyi Értéktár létrehozására a helyi 

védelem alatt álló épület megvásárlása  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjával 

meghatározott a kulturális örökség helyi védelme  

 
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

1078 m2 telek és 312 m2 épületegyüttes 

megvásárlásával a Helyi Értéktár gyűjteménye 

kerül elhelyezésre  

 
- a fejlesztés bruttó forrásigénye 25 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 
- tárgyévi saját bevétel összege 328 798 874 Ft 

 - tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 
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- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 
-az ügylet futamideje 60 hónap 

 
-az ügylet devizaneme HUF 

 

 

Határidő: 2018. február 15.,  

illetve a 2. pontban foglaltakra 2018. március 16. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018 (…...) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetési 

javaslat 10. számú táblázatának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

információs, tájékoztató jellegű táblázatai közül az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását szolgáló 10. számú táblázatát 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen,  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


