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4 .  N a p i r e n d i  p o n t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. január 31-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  

Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 

 
 

Tárgykört rendez  jogszabály: 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.)  
 
 
 

El terjeszt :   Mészáros Lőrinc polgármester 
 

Az el terjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 
   Schmidt Katalin költségvetési előadó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzatnak 
legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Stabilitási 
törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, 
valamint a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit. 

 
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs. A 
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételek összegeit az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
 
 

Felcsút, 2017. január 31.  
 
 
 

Mészáros Lőrinc  
polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
…./2017. (I.31.) számú határozata 

Felcsút Községi Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztet  ügyleteib l ered  fizetési kötelezettségeinek 

költségvetési évet követ  három évre várható összegeir l 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
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Melléklet a … /2017. ( …...) határozathoz 
 
 

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételek (Ft) 

Rovat megnevezése saját bevételek 
2017. 

saját 
bevételek 
2087. 

saját 
bevételek 
2019. 

saját bevételek 
2020. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az 
önkormányzat saját bevételének minősül 

  
      

1. a helyi adóból származó bevétel, 
203.890.000 204.000.000 204.000.000 204.000.000 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel, 

0 0 0 0 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  0 0  0  0 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 

0 0 0 0 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 770.000 770.000 770.000 770.000 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.         

ÖSSZESEN: 204.660.000 204.770.000 204.770.000 204.770.000 

Saját bevétel 50 %-a 102.330.000 102.385.000 102.385.000 102.385.000 
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Rovat megnevezése Rovat-szám adósságot 
keletkeztető 
ügylet kezdő 
időpontja 

adósságot 
keletkeztető 
ügylet 
lejárati 
időpontja 

adósságot 
keletkeztető 
ügyletekből és 
kezességvállalásokból 
fennálló 
kötelezettségek  

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8111       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111       

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 
vállalkozástól 

B8112 
      

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113       

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  B811     0 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  B8121       

ebből: befektetési jegyek B8121       

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122       

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  B8123       

ebből: kárpótlási jegyek B8123       

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124       

Belföldi értékpapírok bevételei  B812     0 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821       

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822       

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823       

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  B824       

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824       

ebből: más kormányok B824       

ebből: külföldi pénzintézetek B824       

Külföldi finanszírozás bevételei  B82     0 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4

