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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet:  1 db határozati javaslat és táblázat 

 

Jogszabályi háttér: 

• a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-ában foglaltak szerint: „A helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 45. §(1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazása 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.” A fent említett jogszabályhelyek alapján az 

önkormányzat 2018. évi saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. A Gst. 10.§ (5) bekezdése szerint: „Az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető 

ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50%-át.” 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége 

és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az előterjesztés mellékletében állítottuk 

szembe egymással. Csökmő Nagyközség Önkormányzata jelenleg adósságot keletkeztető ügylettel 

nem rendelkezik, és nem tervez a 2021. évre és az azt követő 3 évre. 

 

Csökmő, 2021. február 15. 

 

 

/:Nagy Tibor s.k.:/ 

polgármester 
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1. számú melléklet az előterjesztéshez: 

 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

határozati javaslata:  

Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 

következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három 

évben Csökmő Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg. Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata jelenleg adósságot keletkeztető ügylet nem tervez. 

 

Határidő: 2021. folyamatos 

  

Felelős: Nagy Tibor  

                 polgármester 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

     Ezer forintban! 

MEGNEVEZÉS Sor-

szám 
Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 

ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 

       

  2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01 10 700 10 700 10 700 10 700            42 800                     

Osztalék, koncessziós díjak 02                              

-       
Díjak, pótlékok, bírságok 03                              

-       
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 
bevétel 

04                                                                                            
-                

Részvények, részesedések értékesítése 05                              

-       
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 

06     
                        -       

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                              

-       

Saját bevételek (01+… .+07) 08 10 700     10 700     10 700     10 700      42 800 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09 5 350                5 350                5 350                5 350                21 400 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (11+…..+17) 
10                      

-       
                     

-       
                     

-       
                     

-       
                         

-       

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11                              

-       
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12                              

-       
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                              

-       
Adott váltó 14                              

-       
Pénzügyi lízing 15                              

-       
Halasztott fizetés 16                              

-       
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17                              

-       

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) 
18                      

-       
                     

-       
                     

-       
                 

-       
                         

-       

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19                              

-       
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20                              

-       
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                              

-       
Adott váltó 22                              

-       
Pénzügyi lízing 23                              

-       
Halasztott fizetés 24                              

-       
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25                              

-       

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 
-       -                       

                 

-       
                  

-       
                         

-       

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(09-26) 
27  5 350 5 350     5 350 5 350     21 400 



 

 


