
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

(2018. november 21.) 

 

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről 

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a 
folyószámla hitelkeret nélkül) 2018 november 21-én 1.427.949  eFt.. 

Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 167.130 eFt.  

A 2018. november 20-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 
állománya  2.871  eFt. A számlák kiegyenlítése folyamatban van. 

 

II. Tájékoztató a bizottságok által november hónapban tárgyalt napirendi pontok 2018. 
illetve 2019 évi költségvetésre gyakorolt hatásáról 

A november hónapban tárgyalt napirendi pontok jellemzően a 2019-es évre jelentkező 
feladatok – egyenlőre költségmegjelölés nélkül. 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ  A HITELFELVÉTEL TECHNIKAI MENETÉRŐL 

A hitelfelvétel részletes szabályait alapjaiban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. számú kormányrendelet szabályozza. 

A jogszabályok alapján adósságot keletkeztető ügylet kizárólag a Kormány hozzájárulásával 
köthető. A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha 

- az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának 
ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési 
kiadások folyamatos teljesítése biztosított, 

- az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételek 50%-át 
nem haladhatja meg. 

A Kormány engedély kérésének menete: 
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1., Előzetes adatszolgáltatás  

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadását, de legkésőbb  március 16-ig  

Jogszabályban meghatározott dokumentumok csatolása. 

2., Kincstári véleményeztetés 

Március 31-ig a kincstár ellenőrzi, hogy az adatok hitelességéről szóló nyilatkozat, 
benyújtásra került-e, valamint ahogy a Kincstárnál rendelkezésre álló adatok és az 
előzetesen szolgáltatott adatok összhangja biztosított-e,  

3.,Az előzeteses adatszolgáltatás kormányhivatali ellenőrzése (8 nap) 

A hitelcél törvényben rögzített feladatellátást szolgál-e 

4., Miniszterek 

Tájékoztatják a Kormányt az általuk előzetesen támogathatónak tartott ügyletekről, azok 
céljáról és várható értékéről 

5., Kérelem benyújtása 

Tárgyév november 20-ig van lehetőség a benyújtására. 

A kérelemhez mellékelni kell a költségvetési rendeletet valamint a hitelszerződés tervezetét 
is. 

A miniszterek a beérkezett kérelmekről együttes előterjesztést készítenek, ezt terjesztik a 
Kormány elé.  

A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző 
hónapokban beérkezett kérelmekről három havonkénti gyakorisággal határozatban dönt. 

 

IV. Tájékoztató az online közétkeztetési rendszer beindításáról 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően 2018. november 01-től elindult az online 
közétkeztetési rendszer. 

A rendszer beindulásával kapcsolatos problémákat a szolgáltató folyamatosan kezelte, a 
problémamentes teljes körű működés – az eddigi tapasztalatok alapján -  várhatóan 4-5 
hónap alatt fog felállni. Ebben az időszakban a szolgáltató vállalta az intézményi „admin” 
felhasználókkal a napi kapcsolattartást, valamint a szülői tájékoztatások megtételét. A 
beállási időszak alatt az elmúlt hónapokat havonta értékeljük és a helyben felmerült 
problémákat a szolgáltató felé jelezzük.  
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V. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL 

A 2018. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 3 065 000 e Ft-ban került elfogadásra, 
melyből – november  21-ig – 2.686.269 e Ft, az adóbevételi terv 87,6 %-a realizálódott az 
alábbi táblázatban részletezettek szerint. 
A múlt havi bizottsági ülés óta 84.285 e Ft-tal növekedtek adóbevételeink, mely 99%-ban a 
hátralékkezelések és a felderítések érdekében tett intézkedések eredménye. 
 

2018-11-21 
Adónem  2018.évi terv ( Ft)   Teljesítés ( Ft)   Teljesítés %  Eltérés a tervhez képest (Ft) 

Iparűzési adó       2.350.000.000              1.931.997.096                     82,2     -                              418.002.904     
Építményadó           375.000.000                 378.537.439                   100,9                                         3.537.439     
Telekadó           270.000.000                 298.551.447                   110,6                                       28.551.447     
Gépjárműadó             70.000.000                    74.768.596                   106,8                                         4.768.596     
Talajterhelés 

  

                       16.800     

                                                      -       

Mulasztási bírság -               1.767.224     
Idegen bev.                          8.000     
Földbérbea.szja.                        28.235     
Késedelmi pótlék                  4.128.444     
Összesen       3.065.000.000              2.686.268.833                     87,6     -                              378.731.167     
 

2017-11-21 
Adónem  2017.évi terv ( Ft)   Teljesítés ( Ft)   Teljesítés %  Eltérés a tervhez képest (Ft) 

Iparűzési adó       1.850.000.000              1.714.507.877                     92,7     -                              135.492.123     
Építményadó           370.000.000                 377.553.948                   102,0                                         7.553.948     
Telekadó           160.000.000                 166.013.951                   103,8                                         6.013.951     
Gépjárműadó             65.000.000                    71.102.129                   109,4                                         6.102.129     
Talajterhelés 

  

                                -       

                                                      -       

Mulasztási bírság                  1.679.528     
Idegen bev.                      385.205     
Földbérbea.szja.                        28.240     
Késedelmi pótlék                  1.833.506     
Összesen       2.445.000.000              2.333.104.384                     95,4     -                              111.895.616     
 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóink esetében 2018.december 15-ig még 
113 076 e Ft adóelőleg megfizetése várható. 

Biatorbágy, 2018. november 21. 

Tisztelettel: 
dr. Kovács András s.k. 

jegyző 
Összeállította:  Benedek Marianne - adóosztály vezető, Czuczor Orsolya - pénzügyi osztályvezető  


