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8 l 2021, (ILl 5,) hatfuozata

az önkotmányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből etedő íizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásától

A kataszftőfavédelemrőI és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásfuől szőlő 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és aveszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépésétőI szőIő 27/2021,(L29.) I(otmánytendelet 1. §-ában foglaltakta
tekintettel az a|ábbí döntést hozom:

1,, Ipolyszög l(özség Önkormányzatáflak Polgátmesteíe az áIlamháztattásról szőLő 2077, évi
CXCV, törvény 29 /A. § -ban foglaltak a|apján az őnkotmányzat saját bevételeinek, valatnint a
Magyarország gazdasáEi stabiütásátőI szőIő 2011. évi CXCIV törény B. § (2) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből ercdő ftzetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre vátható összegét az aIábbiakban foglaltak szerint állapitja meg

t bevételek Ezet Ft /:
202l. év 2022, év 2023. év 2024. év

Hebi adóból és települési adóból származő bevétel 2750 2 750 2750 2750
Az önkotmányzaú vagyon és az önkotmányzatot
megillető vagyoni értékű jog étékesítéséből és
hasznosításábőI szátmaző bevétel / Tulajdonosi
bevételek /
Osztalék, koncessziós ű és hozambevétel
Tárgyie s zkö z éttékesítés éb ól s z átm az ő b ev étel
Immateriáüs jőszág éttékesítéséből szátmaző
bevétel
Részvény értékesítésébőI szárnazó bevétel
Részesedés értékesítéséb őI szátmazó bevétel
Yál]alat éttékesítéséből yagy pivaúzáciőbőI
szátmaző bevétel
Bírság-, pótlék- és űjbevétel 65 50 50 50
I{ezeség-,illetve garanciavá|7alással kapcsolatos
megtétülés
Saját bevétel összesen 2 8t5 2 800 2 800 2 800
Saiát bevétel50oÁ-a 1 408 1 400 1 400 1 400

keletkeztető ügvletekbőI ercdő íizetési kőt :elezettségek / Ezet Ft /:
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 202l. év 2022. év 2023. év 2024. év

Hitel, kölcsön felvétele, áwá|lalása a folyósítás , áwálla|ás
nap)átőI a végtörlesztés napjáig, és annak aktuáüs
tőketartozása, mát megítélt és kiutalt.

Hitel, kölcsön felvétele, áwáI\alása a folyósítás , áwálldrás
napjátőI a végtörlesztés napjáig, és annak aktuáüs
tőketartozása, mát megítélt és kiutalt, 2021-ben tefvezett,



A számviteltőI szőIő törwény (a továbblakban: Szt.)
s z erinti hitelvis z onyt megteste s ítő étélr<p apít fotgalomb a

hozatala a fotgalomb a hozatal napjátőI a b ev áItás napjáig,
kamatoző értékpapír esetén annak névéttéke, egyéb

ír, es etén annak v ételáta,

2. A megállapított összegek alapján az Önkotmányzat megfelel a Magyatotszág gazdasági
stabiütásáról szóló 2011, évt CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek,
amely szednt:

,,Az önkormányzat adősságot keletkeztetó ügyletbőI szátmaző tfugyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztetó ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladhala meg az önkormányzat adott évi salát bevételeinek 50o/o-át."

Felelős : Iaárdási J ánosné polgátmestet
Hatá dő 2027. íebtwát 28.

polgátmestet

Váltó kib o c s átás a a kib o cs átá s napjátől a b ev áItás flapi áig,
és annak a v áItőval kiváltott kötelezettséggel megegyező,
kamatot nem tattáLTraző érté
Az Szt. szerint pénzigyi űzing llzngbevevői félként
történő megkötése a lizíng futamideje alatt, és a

íngszetződésben kikötött tőketész háttalévő öss
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -

ideértve 
^z 

Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a vísszavásárlásig, és a kikötöttrepoúgyleteket 1s - a

visszavásárlási fu,

A szetződésben kapott, legalább bátomszázhatvanöt nap
időtattamű halasztott fizetés, részletftzetés, és a még ki
nem fizetett ellenérté
Hitelintézetek áItal, szátmazékos műveletek
különböze t eként az Áilamadóss ágl{ezelő l{özpont Zrt.-
nél (a továbbiakban: AI(I( Ztt.) elhelyezett fedezeú

Adósságot keletkeztető ügyletekből etedő fizetési
kötelezettség összesen
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