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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzat 2018. március 19-én eleget tett az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. 
 
A benyújtott adatszolgáltatás szabályszerűségi vizsgálatát a Magyar Államkincstár 
elvégezte és az alábbi eltérést tapasztalat: 
„Az ügyletből eredő fizetési kötelezettségek, továbbá a saját bevételek adatai a 
kitekintő határozatban eltérnek az adatlapon és költségvetési rendeletben 
szerepeltett adatoktól” 
 
A fentiek miatt módosítani szükséges az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló 14/2018. (II. 21.) határozat 1. mellékletét a jelen előterjesztés határozati 
javaslatában foglaltak szerint. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2018. március 22. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../2018. (III. 28.) határozata 
 

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) 

határozat 1. mellékletének a módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló 14/2018. (II. 21.) határozata 1. mellékletének módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 21.) 
határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár 
VESZ-AHI/272-31/2018 számú hiánypótlási felhívása alapján, a módosított 1. 
melléklet szerinti adatoknak megfelelően, az Önkormányzati Előirányzat-
gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszerben a szükséges javításról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 

Eplény, 2018. március 28. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
  



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (III. 28.) határozathoz 
 

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (II. 21.) határozatához az 
Eplény Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Sor-

szám 
2018. év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 3 évben 

2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adókból és a települési adókból 
származó bevételek 

01 14 740 14 740 14 740 14 740 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevételek 

02 96 0 0 0 

Osztalék, a koncessziós díj, hozambevétel 03 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációiból származó bevétel 

04 11 516 9 658 9 658 9 658 

Bírság-, pótlék-, és díjbevétel 05 70 70 70 70 

Kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
06 0 0 0 0 

Saját bevételek (01+…+06) 07 26 422 24 468 24 468 24 468 

Saját bevételek (07. sor) 50 %-a 08 13 211 12 234 12 234 12 234 

Tárgyévet megelőző év(ek)ben 
keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (10+…+13)* 

09 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 10     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 11     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 
kötelezettsége 

12     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
13     

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (15+…+18) 

14 0 881 1 177 1 177 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 15  881 1 177 1 177 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 16     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
18     

Fizetési kötelezettség összesen (09+14) 19 0 881 1 177 1 177 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (08-19) 

20 13 211 11 353 11 057 11 057 

 
* A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró 

futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege. (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 

(2) bekezdés g.) pontja alapján.) 


