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K i v o n a t 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

9/2022. (II. 14) önkormányzati határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeinek,  

valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő  

fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összegei 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján 

Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeit, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 

összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2023-2025. 

költségvetési évekre: 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 

három évben 

2023. év 2024. év 2025. év 

Helyi és települési adóból 

származó bevétel 

 

48.000 

 

 

44.100 

 

44.100 

Az önkormányzati vagyon 

és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó 

bevétel 

4.200 5.182 5.182 

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és 

immateriális jószág, 

részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó 

bevétel 

   

Bírság, pótlék és díjbevétel 150 150 150 

Kezességvállalással illetve 

garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 

   



Saját bevételek összesen 52.350 49.432 49.432 

Saját bevételek 50 %-a 26.175,0 24.716,0 24.716,0 

Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás 

napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing 

futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási 

kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként 

történő megkötése – 

ideértve a valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket is – 

a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap 

időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő 

Központ Zrt-nél elhelyezett 

fedezeti betétek és azok 

összege 

   



Előző év(ek)ben 

keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, 

átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés 

napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás 

napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 

   

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a 

váltóval kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing 

futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött 

tőkerész hátralévő összege 

   

A visszavásárlási 

kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként 

történő megkötése – 

ideértve a valódi penziós és 

óvadéki repóügyleteket is – 

a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, 

legalább 365 nap 

időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság kezelő 

Központ Zrt-nél elhelyezett 

   



fedezeti betétek és azok 

összege 

Tárgyévben keletkezett, 

illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési kötelezettség 

összesen 
0 0 0 

Saját bevételek 50 %-a 

csökkentve az összes 

fizetési kötelezettséggel 

26.175,0 24.716,0 24.716,0 
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