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Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkez-

tető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre 

várható összegeinek meghatározására 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a rendelkezik ar-

ról, hogy a helyi önkormányzatnak a középtávú tervezéshez kapcsolódva milyen kötelezettsége van:  

„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb 

a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Gst1. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsé-

geinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

A határozat-tervezetben prognosztizáltuk az önkormányzat 2024-2026. években várható saját bevé-

teleit. Jelenleg nincs az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési köte-

lezettsége, várhatóan a következő három évben sem lesz, így a táblázat ezen része nemleges. 

 

A jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében javasoljuk a határozat-tervezetet elfo-

gadását. 

 

 

 

Földes, 2023. február 14. 

 

 

 

Jeneiné dr. Egri Izabella 

polgármester 

 

 

 

 

                                                 
1  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 



 

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

..../2023. (II….) számú 

HATÁROZAT – TERVEZETE 

Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyle-

teiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegei-

nek meghatározásáról 

 

A Képviselő-testület 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az 

alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2024-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét. 

 

 

1. Saját bevételek: 

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jog-

szabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei: 

 

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

meghatározott saját bevételek típusa és azon belül 

az adott bevételek 

Bevétel összege 

2024. 

év 

2025. 

év 

2026. 

év 
össz 

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 

jogcímen belül az érintett bevételek 

    

megnevezése 

azonosító adatai 

esedékessége,  

rendszeressége 

    

Magánszemélyek komm.adója március15.,szept.15 9000 9000 9000 27000 

Iparűzési adó március15.,szept.15 120000 120000 120000 360000 

Gépjármű adó március15.,szept.15 0 0 0 0 

Idegenforgalmi adó nyári időszak 150 150 150 450 

Talajterhelési díj  0 0 0  

Összesen 129150 129150 129150 387450 

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot meg-

illető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításá-

ból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek 

    

megnevezése 

azonosító adatai 

esedékessége,  

rendszeressége 

    

Önkorm. vagyon bérbeadása Folyamatos 8000 8000 8000 24000 

Üzemeltetésből származó bevétel Folyamatos     

Tulajdonosi bevétel  Folyamatos     

Összesen 8000 8000 8000 24000 

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jog-

címen belül az érintett bevételek 

    

megnevezése 

azonosító adatai 

esedékessége,  

rendszeressége 

    

Összesen 0 0 0 0 

 

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek 

    



 

Ingatlan értékesítés     

Egyéb önkormányzati vagyon értékesítése     

Összesen 0 0 0 0 

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett 

bevételek 

    

megnevezése 

azonosító adatai 

esedékessége,  

rendszeressége 

    

Adó bírság, pótlék  200 200 200 600 

      

Összesen 200 200 200 600 

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek 

    

megnevezése 

azonosító adatai 

esedékessége,  

rendszeressége 

    

Összesen 0 0 0 0 

Saját bevételek összesen   

(a) ponttól az f) pontig) 
137350 137350 137350 412050 

 

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

 

Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 

és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 

végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

adatok e Ft 

Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot ke-

letkeztető ügylet típusa és azon belül az adott köte-

lezettségek 

Kötelezettség összege 

2024. 

év 

2025. 

év 

2026. 

év 
össz 

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezett-

ségek 

    

megnevezése azonosító adatai futamidő     

       

Összesen 0 0 0 0 

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen 

belül a kötelezettségek 

    

megnevezése azonosító adatai futamidő     

       

Összesen 0 0 0 0 

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek     

megnevezése azonosító adatai futamidő     

       

Összesen 0 0 0 0 

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing 

igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek 

    

megnevezése azonosító adatai futamidő     

       

Összesen 0 0 0 0 

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen be-

lül a kötelezettségek 

    

megnevezése azonosító adatai futamidő     



 

       

Összesen 0 0 0 0 

 

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett 

ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötele-

zettségek 

    

megnevezése azonosító adatai futamidő     

       

Összesen 0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: 

 (a) ponttól az f) pontig) 

0 0 0 0 

 

 

 

 

Földes, 2023. február 24. 

 

 

 

Jeneiné dr. Egri Izabella    Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella  

polgármester       jegyző 

 

 


