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Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 26-án megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

26/2019. (III. 26.) KT határozat 

 

 

 
Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre és az azt követő évekre 

vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 

határozati javaslat melléklete szerinti állapítja meg és a mellékletnek megfelelően 

határozza meg az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Dr. Pásztor László            Fehér Ágota  

                polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1. Melléklet a 26/2019. (III. 26.) KT határozathoz 

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján  
 

KIMUTATÁS  

a saját bevételek összegéről  

2020-2022. év 

    Ft 

Saját bevétel megnevezése * 2020. év  2021. év  2022. év  

Helyi adóból származó bevétel  164.000.000 166.000.000 166.000.000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  

      

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel        

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel  30.000.000   10.000.000 10.000.000 

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel        

Részvény értékesítéséből származó bevétel        

Részesedés értékesítéséből származó bevétel        

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel        

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 13.200.000 13.200.000 13.200.000 

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés       

Saját bevétel összesen 207.200.000 189.200.000 189.200.000 

 

KIMUTATÁS  

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről  

2020-2022. év 

    Ft 

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** 2020. év  2021. év  2022. év  

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás  22.682.000 22.224.800 21.767.600 

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás        

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás        

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás        

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal 
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke       

Egyéb értékpapír vételára    
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke        

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a 
lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.        

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő 
megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 
kikötöttvisszavásárlási ár        

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a 
még ki nem fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-
nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

      

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség  összesen  
22.682.000 22.224.800 21.767.600 

 


