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KÖZGYŰLÉSÉNEK 

4/2016. (1.28.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 


ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 


2017-2018-2019. évekre 


A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. 	 Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény '-'9/A. §-ában foglaltak 
szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2017-2018-2019. évekre jelen határozat mellékiete 
szerint állapítja meg. 

2. 	 A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdas;§gi feltételek lényeges 
változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet 
indokolásában ismertetni kell. 

Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester 

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 


Patóné Nagy Magdolna osztályvezető 


Határidő: adott évi költségvetés benyújtásának határideje. 

k.m.f. 

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

Erröl értesül nek: 
1.) A Közgyűlés tagjai 
2.) A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 4/2016.(1.28.) számú határozathoz: 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető 


ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

Sor-
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

Megnevezés 
szám 

fizetési kötelezettség összege i (ezer Ft-ban!) 

2017. 2018. I 2019. Összesen 

Helyi adók Ol. 9620 OOO 9770 OOO 9880 OOO 29270 OOO 

Tulajdono si bevételek 02 . 200 OOO 200 OOO 200 OOO 600 OOO 

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 03. 109 OOO 105 OOO 104 OOO 318 OOO 

Immateriális javak, inga tlanok és egyéb 

tárgyi eszközök értékesítése 04 . 90 OOO 90 OOO 90 OOO 270 OOO 

Részesed ések értékesítése és részesedések 

megszűné s éhez kapcsolódó bevételek 05. - - - -

Privatizációból származó bevételek 06. - - I - -

Garancia - és keze ssé gvállalásból származó 

bevételek 07. - - - -
Saját bevételek (01+...... +07) 08. 10019 OOO 10165 OOO 10274 OOO 30458 OOO 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09. 5009500 5082500 5137 OOO 15229 OOO 

Előző év(ek}ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (11+.....+17) 10. 21120 66839 234253 322212 

- felvett , átvállalt hitel (tőke+járul ék ) 11. 21120 66839 234253 322212 

- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járulék) 12. - - - -
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. - - - -

- adott váltó 14. - - - -

-pénzügyi lízin g 15. - - - -

- halasztott fízetés 16. - - - -

- kezességvállalásból eredő fizetési kötelez 17. - - - -

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+.....+25) 18. 10400 10400 10400 31200 

- felvett, átvállalt hitel (tőke+j árulék) 19. 10400 10400 10400 31200 

- felvett, átvállalt kölcsön (tőke+járu lék) 20. - - - -

- h itelviszo nyt megtestesítő értékpapír 21. - - - -
- adott váltó 22. - - - -
-pénzügyi lízing 23. - - - -

- halasztott fizetés 24. - - - -

- kezes ségvállalásból eredő fizeté si kötelez 25. - - - -

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 31520 77 239 244653 353412 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (08-26) 27. 9987480 10087761 10029347 30104588 
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