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Gáborján Kö~ség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15~én, 
megtartandó ülésére 

Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletke~tető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítá~ához az államháztartási törvény 29/ A. §-ában foglaltak szerint 

, ' ·. . . .. , 

Tisztelt Képviselő-testület! 

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, 
határozat elfogadásáig határozatban állapítja mega Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteibifl eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét. " " 

A fentieknek megfelelőén a saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások köÍtségvetési 
évet követő 3 évre várható összegei az alábbiak szerint alakulnak (ezer Ft-ban): · · · 

Evek 2018' 2019 2020 2021 

BEVETELEK 
Helyi adókból származó bevétel 10.837 10.837 10.837 10.837 

'-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, -
vagyon értékű jog értékesítése,' 
vagyonhasznosításból származó bevéte~ 2.000 2.000 2.000 2.000 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 0 0 0 
Saját bevételek összesen 12.837 12.837 12~831 12.837 

Saját bevételek 50 o/o'-a . 6.418 6.418 6.418 '6.418 

ELÖZÖ EVEKBEN KELETKEZETT 
TÁRGYÉVETTERHELÖ { 

FIZETÉSI.KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0 
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása " 
a folyósítás napjától a v~gtörlesztés napjáig, 
és annak aktuális tőketartozása , 0 0 0 0 

A számvitelről szóló törvény szérinti 
hitelviszqnyt 
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 

, a · forgalomba hozatal · napjától . a beváltás I 

napjáig, 0 0 0 0 
·kamatozó értékpapír esetéri annak névértéke, ' ' 

egyéb értékpapír esetén annak vételára 
Kezességváll;:ilás bó l eredő fizetési 0 0 0 0 

kötelezettség / ., , 

Kfadások összesen: 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 6.418 6.418 6.418 6.418 .. 
. , 

bevétel: 



A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint:· 
.„Az. önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet fatamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott 
évi saját bevételeinek 50%-át." . , 
A fentiek alapján megállapítható; hogy Gáborján Község Önkormányzata gazdálkodása a 2018. évi 
költségvetési rendeletében meghatározott előirányzati adatok álapján megfelel a jogszabályban foglalt 
előírásoknak. ,. 
Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ·2018. évi ·költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóal} engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz„ 

• Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs. 
, 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

Gáborján, 201.8. februá.f-7. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Mező Gyula 
polgáÍ"mester 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az á,Ilaffiháztartásról szóló 2011. évi CXCV. töryény 
29/A. §.-a alapján a Stabilitási törvény 45. §·(1) bekezdés a) pqntjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizeté.si kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: (ezer Ft-ban) 

Evek \ 2018 2019. 2020 2021 

BEVETELEK 

Helyi adókból származó bevétel 10.837 10.837 10.837 10.837 
' ! 

Tárgyi eszközök, immateriális javak,· ' ·. 

vagyon értékfrjog értékesítése, / 

vagyonhasznosításból származó bevétel 2.000 2:000 2.000 2.000 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 0 0 0 
' 

Saját bevételek összesen 14.837 12.837 12.837. 12.837 
/ 

.. 
Saját bevételek 50 %-a 6.418 6.418 6.418 6.418 

ELÖZÖ EVEKBEN KELETKEZETT 
TÁRGYÉVET TERHELŐ -
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 o· 0 0 

' 

·Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 
a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, 

. 
és annak aktuális tőketartozása 0 0 0 0 

.. 



A számvitelről szóló törvény szerinti 
hitelviszonyt 1 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 
a forgalomba hozatal napjától a beváltás 
napjáíg, 0 0 9 0 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, 
egyéb értékpapír esetén annak vételára , 

Kezességvállalásból ereilő fizetési 0 0 0 0 
kötelezettség 
Kiadások összesen: 0 0 0 0 
FiZetési kötelezettséggel csökkentett saját 6.418 6.418 6.418 6.418 
bevétel: 

A megállapított összegek alapján Gáborján Község Önkomiányzata megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) 
bekezdésében foglalt\ követelménynek. Gáborján Község Önkormányzat. Képviselő-testületének 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot 
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből . szán:llazó 
törlesztési kötelezettsége nincs. 

'-.). 


