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Előterjesztés 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 16. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Medina  Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila  polgármester 

Az előterjesztést készítette: Garai László jegyző, Parrag Istvánné  gazdálkodási 

ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú 

tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása 

alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)  Kormányrendeletben 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő kötelezettségeit- évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

 

Medina, 2015. február 11. 

 

 Vén Attila 
 polgármester 
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Medina Község Önkormányzat  
……/2015. (………) ….. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
                    Vén Attila                   Garai László 
 polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
 
 

P.H. 
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        1.számú melléklet        
    

  Ezer forintban! 

 
MEGNEVEZÉS 

 
Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettség összegei 

2015.  2016.  2017.  2018. 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 01 12365 12365 12365 12365 
Osztalék, koncessziós díjak 02 105 105 105 105 
Díjak, pótlékok, bírságok 03 150 150 150 150 

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

bevétel 

04     

Részvények, részesedések értékesítése 05     
Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek 
06     

Kezesség-, illetve 
garanciavállalással  kapcsolatos 

megtérülés 

07     

Saját bevételek (01+… .+07) 08 12620 12620 12620 12620 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 09 6310 6310 6310 6310 
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 

fizetési kötelezettség (11+…..+17) 10 1997 1882 1794 1711 

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 1997 1882 1794 1711 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (09-26) 27 4313 4428 4516 4599 

 


