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13/2015. (II. 19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.  

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évet követő három évre várható 
összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

Ezer Ft-ban 

 Saját bevétel 
50 %-a 

Adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek 

Fizetési 
kötelezettséggel 

csökkentett saját 
bevétel 

2015. év 187 900 35 681 152 219 
2016. év 187 900 13 450 174 450 
2017. év 196 236 13 450 182 786 
2018. év 196 237 13 450 182 787 

 
2) Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó 

beruházások: 
 

1 Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt 
a Lajosmizse Viziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0077 azonosító számú pályázatához. 

2  „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B 
A beruházás összköltsége bruttó: 72 825 411 Ft, 
Támogatás: bruttó 61 901 599 Ft, 
Önerő mértéke: bruttó 10 923 812 Ft. 

 
3) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10. § (5) 

bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 



kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 

 
4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 

gazdálkodása a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati 
adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. február 19. 
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A kivonat hiteles: 


