
19. melléklet 

                

     Ezer Ft-ban

Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás 

………..…………… felújítás 

………..…………… felújítás 

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen 

Több éves kihatással járó döntések

  számszerűsítése



20. melléklet 

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Ügylet várható értéke

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik, vagy válhat szükségessé

1. 

2.

3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 

1.

2.

3.

Összesen 

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az 

adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

KIMUTATÁS



21. melléklet 

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot 

keletkeztető ügyletek 

futamidejének végéig

Tárgyévi saját 

bevételek összege 

Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel 

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel 

Részvény értékesítéséből származó bevétel 

Részesedés értékesítéséből származó bevétel 

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen 0 0

22. melléklet 

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **
A futamidő végéig 

fennálló összeg 

A fennálló összegből 

tárgyévben esedékes 

tőketartozás 

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás 

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

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség  összesen 0 0

23. melléklet 

ezer Ft 

Kezességvállalás megnevezése Összeg 

Összesen 

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján 

a saját bevételek összegéről 

KIMUTATÁS 

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

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

KIMUTATÁS 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 

KIMUTATÁS



Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Felvétel Törlesztés Eladás 

Január 72 909 649            72 500 450            

Február 74 280 690            72 500 450            

Március 74 280 690            72 500 450            

Április 250 680 510          72 500 450            

Május 74 280 690            72 500 450            

Június 74 280 690            183 925 000          

Július 74 280 690            120 450 874          

Augusztus 74 280 690            72 500 450            

Szeptember 250 680 510          200 510 485          

Október 74 280 690            80 568 954            

November 74 280 690            72 500 450            

December 74 280 690            149 838 416          

Összesen 1 242 796 879       1 242 796 879       

   2016. évi  ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap 
Költségvetési Folyószámla hitel Hitel Értékpapír 



24. melléklet 

Ezer Ft-ban

Vétel 

   2016. évi  ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Értékpapír 



25. mellélet

Ezer Ft-ban 

Közvetett támogatás megnevezése 
Közvetett támogatás 

tervezett összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből: 

       - építményadó

       - telekadó

       - vállalkozások kommunális adója

       - magánszemélyek kommunális adója

       - idegenforgalmi adó tartózkodás után 

       - idegenforgalmi adó épületek után 

       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után 

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből: 

       - építményadó

       - telekadó

       - vállalkozások kommunális adója

       - magánszemélyek kommunális adója

       - idegenforgalmi adó tartózkodás után 

       - idegenforgalmi adó épületek után 

       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után 

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN 0

Szöveges indokolás: 

KIMUTATÁS 

a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege  

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege 



EU-s projekt címe: 

ezer Ft-ban

2016 2017 2018 2019 2020 2020 Összesen 

Bevételek összesen 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 Összesen 

Egyéb forrás 

Kiadások 

Kadások összesen 

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás 

Társfinanszírozás 

Hitel 

Bevételek 

Saját erő

26. számú melléklet 

Projekt azonosítója: 

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai



Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év Összesen

Helyi adók 

Önkorm.-i vagyon, vagyoni 

értékű jog értékesít. bevét. 

Osztalék, koncssziós díj, 

hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális 

jószág, részvény, részesedés 

értékesítéséből származó 

bevétel 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön 

aktuális tőketartozása
  

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül) 

Pénzügyi lízing tőkerész 

hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség 

kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, 

részletfizetés még ki nem 

fizett ellenértéke 

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

Fizetési kötelezettség 

összesen 

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*  

ezer Ft

27. melléklet 

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján 


