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Készült: Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága 2021. 03.12.-i 
ülésére 
Tárgy: az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összege. 
Előterjesztő: dr. Dászkál Tibor Ákos jegyző 
 
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Magyar Köztársaság Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása érdekében. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Katvéd) 46 § (4) bekezdése kimondja, hogy 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 
ha a szolgáltatás a települést is érinti.”. 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. § kimondja, hogy a helyi önkormányzat a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. tv. rendelkezései szerint a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.  
 
Ezen határozati úton elfogadott költségvetési terv a költségvetési rendelet részét is képezi, amely a 
rendelet tervezet 8. sz. melléklete.  
 
Jelen határozat melléklete a tárgy szerinti döntést megalapozó táblázat.  
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és Képviselő-testület számára az erről szóló támogató határozat 
megküldését. 
 
 
 
Pázmánd, 2021. március 12. 
 
 
       dr. Dászkál Tibor Ákos s.k. 
        jegyző 
 
  



 
Határozati javaslat 

 
 

Pázmánd Község Önkormányzata 
Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága 

……/2021.(…...) határozata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ban meghatározott a költségvetési évet 
követő három évre várható ön kormányzati bevételekről és adósságot keletkeztető ügyletekből 

eredő fizetési kötelezettségekről 
 

Pázmánd Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a Gazdasági 
Bizottság hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 29/A. § előírt kötelezettségre figyelemmel a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja Pázmánd Község 
Önkormányzat vonatkozásában a 2021. évi költségvetési év és az azt követő három év tekintetében az 
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összegét.  
 
 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: jegyző, gazdasági bizottság elnöke 
  



8. melléklet a …........................... önkormányzati határozathoz 

 Pázmánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 

      forint   

  A B C D E F 

Ssz. Megnevezés Tárgyév 2022 2023 2024 Összesen 

1 Helyi adók     82 700 000         82 700 000          82 700 000         82 700 000       330 800 000     

2 Üzemeltetésre adott eszközbevétel (DRV)     34 000 000         34 000 000          34 000 000         34 000 000       136 000 000     

3 Díjak, pótlékok, bírságok                          -       

4 Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.                          -       

5 Részvények, részesedések értékesítése                          -       

6 Vállalat értékesítés, privatizáció                          -       

7 Kezességvállalással kapcs. megtérülés                          -       

8 Saját bevételek összesen:   116 700 000        116 700 000        116 700 000       116 700 000       466 800 000     

9 Saját bevételek 50 %-a     58 350 000         58 350 000          58 350 000         58 350 000       233 400 000     

10 Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.                          -       

11 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                          -       

12 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                          -       

13 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir                          -       

14 Adott váltó                          -       

15 Pénzügyi lizing                          -       

16 Halasztott fizetés                          -       

17 Kezességvállalási fizetési kötelezettség                          -       

18 Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.                  -                        -                         -                        -                        -       

19 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                          -       

20 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                          -       

21 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir                          -       

22 Adott váltó                          -       

23 Pénzügyi lizing                          -       

24 Halasztott fizetés                          -       

25 Kezességvállalási fizetési kötelezettség                          -       

26 Fizetési kötelezettség összesen:                  -                        -                         -                        -                        -       

27 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel     58 350 000         58 350 000          58 350 000         58 350 000       233 400 000     



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


