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ELŐTERJESZTÉS 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 1-én tartandó testületi ülésére 
 

 
Tárgy: Piliscsév Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségeknek 2022. évi alakulásáról döntés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 29./A helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig 
határozatban állapítja meg 
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 
A fentiek alapján, a költségvetés elfogadása előtt minden önkormányzatnak (helyi/nemzetiségi), jogi 
személyiségű társulásnak, többcélú kistérségi társulásnak, vagy társulásnak határozatot kell hoznia és 
abban 2023-tól 2025-ig bezárólag meg kell terveznie a saját bevételek várható összegét és az 
adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket.  
A tervet legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell alkotni.  
A helyi adók, különösen az iparűzési adó tervezése a veszélyhelyzet okozta bevételkiesés, valamint 
csúsztatott befizetés, illetve az 1 %-os átmeneti forráselvonás miatt még a következő évre is nehéz 
feladat, főleg előre három évre. Saját bevételeink várhatóan a követezőképpen alakulnak: 

 
Piliscsév Község Önkormányzata az elkövetkező három évre (2023-2025) adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. A 
„Magyarország gazdasági stabilitásáról” (továbbiakban: stabilitási törvény) szóló 2011. évi CXCIV 
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettséget az elkövetkező három évben további adósságot 
keletkeztető jogügyletet nem tervez. (Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXXIII. 69. §-a, hatályos 
2020. január 1-től.)   
 
 2023. évben 2024. évben 2025. évben 
idegenforgalmi adó 400 eFt  400 eFt 500 eFt 
építmények 
kommunális adója 

5600 eFt 5800 eFt 6 000 eFt 

iparűzési adó 45 000 eFt 46 000 eFt 47 000 eFt 
bírság, pótlék, 
díjbevétel, kamat  

300 eFt 300 eFt 400 eFt 

osztalék, koncessziós 
díj, és hozambevétel 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 

tárgyi eszköz 
immateriális javak 
értékesítése 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 



kezességvállalással 
kapcsolatos megterülés 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 

Saját bevételek 
összesen:  

0 eFt 0 eFt  0eFt 

 
 

Megnevezés 
2023. év 2024. év 2025. év 

Tőke 
törlesztés 

Kamat/36 
hó 

Össz
esen 

Tőke 
törlesztés Kamat/év Összesen Tőke 

törlesztés Kamat/év Összesen 

 
 0  0 0 0 0 0 0 0 

Működési hitel 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
 
 
 
Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint:  
„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

3. § (1)*(Hatályon kívül helyezte: 2020. január 1.-től) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és 
annak aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén 
annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és 
a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő 
megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
szíveskedjék tudomásul venni a költségvetési rendelet elfogadása előtt, valamint vitassa meg Piliscsév 
Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeknek alakulása tárgyában az alábbi határozatot kívánom meghozni. 
 

Határozati javaslat: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
......./2022. (II.1.) számú határozata 

Piliscsév Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek 2022. évi alakulásáról 



1.) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló 
CXCV. Tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét – a határozat 1. mellékletét képező 
tartalommal – állapítja meg. 

2.) Piliscsév Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Magyarország gazdasági stabilitásáról” 
szóló 2011. évi CXCIV. Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség várható összegét a költségvetési évet követő három évre – a határozat 2. 
mellékletét képező tartalommal- állapítja meg. 

 
1. sz. melléklet 

 2023. évben 2024. évben 2025. évben 
idegenforgalmi adó 400 eFt  400 eFt 500 eFt 
építmények 
kommunális adója 

5600 eFt 5800 eFt 6 000 eFt 

iparűzési adó 45 000 eFt 46 000 eFt 47 000 eFt 
bírság, pótlék, 
díjbevétel, kamat  

300 eFt 300 eFt 400 eFt 

osztalék, koncessziós 
díj, és hozambevétel 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 

tárgyi eszköz 
immateriális javak 
értékesítése 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 

kezességvállalással 
kapcsolatos megterülés 

0 eFt 0 eFt 0 eFt 

Saját bevételek 
összesen:  

0 eFt 0 eFt  0eFt 

 
 

2. sz. melléklet 

Megnevezés 
2023. év 2024. év 2025. év 

Tőke 
törlesztés 

Kamat/36 
hó 

Össz
esen 

Tőke 
törlesztés Kamat/év Összesen Tőke 

törlesztés Kamat/év Összesen 

 
 0  0 0 0 0 0 0 0 

Működési hitel 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Piliscsév, 2022. január 27. 
 
     Tisztelettel: 
 
             Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
                   polgármester 
 


