
19. melléklet

19. melléklet a …/… (… …) önkormányzati rendeletehez

A B C D E F G H

1

Rovat megnevezése Rovat-szám
adósságot 

keletkeztető ügylet 

kezdő időpontja

adósságot 

keletkeztető ügylet 

lejárati időpontja

adósságot 

keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból 

fennálló 

kötelezettségek saját bevételek 2017. saját bevételek 2018. saját bevételek 2019.

2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

3 ebből: pénzügyi vállalkozás B8111

4
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112

5 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113

6 ebből: pénzügyi vállalkozás B8113

7 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

8
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

9 ebből: befektetési jegyek B8121

10 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

12 ebből: kárpótlási jegyek B8123

13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

14 Belföldi értékpapírok bevételei B812

15
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821

16
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

17 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

18 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824

19 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824

20 ebből: más kormányok B824

21 ebből: külföldi pénzintézetek B824

22 Külföldi finanszírozás bevételei B82

23 összesen 0 0 0 0 0 0

25
Rovat megnevezése Rovat-szám

Saját bevételek 2017. Saját bevételek 2018. Saját bevételek 2019. Saját bevételek 2020.

26

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját 

bevételének minősül

27 1. a helyi adóból származó bevétel, 125 002 136 640 136 640 136 640

28

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

29 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

30

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

31 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 795 850 850 850

32 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § 

(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
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33 ÖSSZESEN: 125 797 137 490 137 490 137 490
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