P

aw atc Község Önkotmányzata

Polgátmestetének
4/202l. (II. 15.) számú hatátozata
az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből etedő fizetési
kÖtelezettségei a költségvetési évet követő hátom évben bemutatásáról
AkataszftőfavédelcrnrŐI és ahozzá kapcsolódó egyes törvónyek módo sitásfuőI szőlő 2011. ővj
CXXVIII. töruény 46. § (4) bckezdése aIapján, a veszé|yhelyzet kihitdctésétől és a
veszélyhelyzca ]ntézkcdésckhatályba\épés&őt szőIő 27/202I.(L29.) I(otmánytcndclet 1.
§ában f,ogla|takta tekintctte| az a|ábbi döntóst hozom:

1,. Patvatc I{Özség Polgátmestcíe az álLamháztartásről szőIő 2011. évi CXCV. törvény 29/A, _
§
ban foglaItak alaPlán az őnkormányzat s^j^t bevótelerrrek, valamrnt a Magyarország gazdasigs
stabr]rtásától szŐ7ő 2011. évj CXCIV törvény B. (2) bckezdése szerinti adZsságot kelctkeztcú
§
Ügyleteiből ercdő fizetési kötciezcttségcinek a költségvctési évet követő három évrc váthatő
összegét az alábbiakban foglaltak szcrint álLapitla meg:

bevételek

Ezet Ft /:

Helyi adóból és telcptilési adóból szátmaző
bevétel
Az önkotm ányzaúvagyoíl és az önkotmányzatot
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mcgillető vagyoni értékűjog értékcsítéséből
és
ha s zno sítás áb ől származő b ev étc| / Tula j dono si

bevétclek /
Oszta!ék, koncessziós űj és hozambevétel
T ár gy ies zkö z értékesíté
s éb ő l s zármaz ő b ev ó tel

Irnmateriálts jőszág értékesítéséből
származő
bevétel
Részvényétókesítésébőlszátmazó bcvétel
Részesedéséttékesítéséb
ő| szátmazó bevétel
Yállalat értékesítésébőlvagy privaúzáciőbóI
származő bevétel
Btság-, pótlék- és űibevétel
I(ezes ég-,illetve gaían ciavál]alással kapcsolatos
megtédilós
§aiát bevétel összesen
Saját bevéte|50oÁ-a

keletkeztető

etedő frzetési kő

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

Hitel, kölcsön

felvétele, áwál]alása a foIyősitáE
áwállalás naplátől a végtödcs ztés napjáig, ós annak
aktuális tőketartozása, már megítélt és kiutalt.
Hitcl, kölcsön felvótele, áwál\alása a folyósítás,
áwál]a|ás napjátőI a végtötles ztés napjátg, és annak
aktuális tőketattozása, már mcgítélt és kiutalt, 2021ben tervczett.
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A számvitcbőI sző|ő törvény (a továbbiakban: Szt.)
szcrinti hitclviszonyt megtcstesítő értőkpaptr

fotgalomba hozata|a a íorga|omba hozata| naplátől a
beváltás napláig, kamatoző értékpaptt esetén annak
csetén annak vételára,
napjától a bcvá|tás
kibocsátás
Váltó kibocsátása a
napjátg, ós annak a váItőval kiváltott kötelczettsóggcl
ő, katnatot nem tartalm aző értéke,
Az Szt. szctint pénzngyi ltz.ng ltzngbevcvői fólként
tőrténő mcgkötése a ltzÁg futamideje alatt, és a
ltzingszctződósbcn kikötött tőkcrész háta\évő

A

visszavásátlási kötelezettség kikötésévcl megkötött
adásvéteü szetződés eladói félkénttőrténő megkötóse

- ideértvc az Szt. szerinti valóü penziós és óvadéki
repóügyletekct is a visszavásár|ásig, és a kikötött
visszavásárlási ár,

A

szcrződésbcn kapott, legalább hátomszázhatvanöt
nap időtartamű halasztott fizctés, részletftzetés, ós a
ki nem ítzetett e
származékos műveletck
Hitcllntézetck
különb öz et cként az Allamadó s s ág I{cze\ő l(özp ont
Zrt.-nél (a továbbiakban: Áru< Zrt.) elhclyezctt
és azok ö
fedczcti
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

megállapított összegek alapján az Önkotmányzat megfelel a Magyatotszág gazdaság|
stabiüt7sától szóló 2011,. évi CXCN törvény 10. § (5) bekezdésébcn foglalt kövctelménynek,

2. A

amely szerint:

,,Az önkormányzat adósságot kelctkeztctő ügyletből szátmaző tfugyévi összes Ítzetési
kötclezettsége az adósságot keletkcztetó ügylet futamidejének végéigegyik évbcn Sem
haladhatla meg az önkormányzat

adott évi saját bevételernck 50o/o_át."

Felclős: Betnáü l(otnéüa polgátmestet
Határtőő: 2021,. fcbraár 28.
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