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21/2021.(l1.22.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

Rötelezetbégei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáróI

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(1.29.) Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel
az alábbi döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §
-ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXC|V törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetö
ügyleteiből eredö fizetési kötelezettségeinek a kóltségvetési évet követő három évre várható
ősszegéí az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege (Ezer Ft):
2021 2022 2023 2024

HeIyi adóbóI és települési adóból származó bevéteI 551 000 609 000 699 000 779 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
éttékű jog éttékesítéséból és hasznosításából származó bevétel/
Tulajdonosi bevételeM

110 528 1 10 528 110 528 110 528

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tá rgy ie szköz é rté ke síté sé b őI szá rnt azó bevéte l 39 638 20 000 20 000 20 000
lmmateriális jószág értékesítéséböl származó bevétel

Részvény éftékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséból származó bevétel

Vállalat éftéke sítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 000 2 000 2 000 2 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcso/aíos megtérülés

Saját bevétel összesen 703 1 66 741 528 831 528 911 528
saját bevétel 50%-a 351 583 370 764 41 5 764 455 764

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ezer Ft):

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 2021 2022 2023 2024

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketaftozása, már megítélt és
kiutalt,

2321 30 560 29 780 29 199

Hitel, köIcsön felvétele, áfuállalása a folyósítás, átvállalás napjától a
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tóketartozása, már megítélt és
kiutalt, 2021 -ben teNezett.

12 2 870 37 541 36 824

A számvitelröl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő éttékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal
napjátóI a beváltás napjáig, kamatozó éttékpapír esetén annak névét7éke,
egyéb értékpapír esetén annak vételára,

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó
éftéke,
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként töfténő megkötése a
lízing futamideje alaft, és a lízingszerződésben kikötöft tőkerész hátralévő
ősszege,



A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szezódés eladói félként történó megkötése - ideértve az Szt. szerinti
valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig és a
kikötött visszavásárl ási ár,

A szerzödésben kapoft, legalább háromszázhatvanöt nap idötartamú
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenéfték,

Hitelintézetek áItal, származékos műveletek különbözeteként az
Áltamadósság KezeIő Központ Zft.-nél (a továbbiakban: Áxx zrt.1
elhelyezeftfedezeti betétek, és azok összege.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
k öte l ez etts Q9 összesen 2333 33 430 67 321 66 023

2.) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfetel a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXC|V töruény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amety
szerint:
,,Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletböl származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztetö ügyletfutamidejének végéig egyik évben sem haladhatja
meg az önkormányzat adott évisaját bevételeinek 50%-át."

Felelős: Csach Gábor polgármester
Határidő: 2021. február 28.
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