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Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, az alábbiakat tartalmazza: 

 

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 

legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 

A hivatkozott törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 

Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. 

§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  

 

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig kell megállapítani.  

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően a határozati javaslat mellékletében foglaltuk 

össze az elkövetkező három évre prognosztizált saját bevételek összegét és a fizetési 

kötelezettséget. 

 

Kétpó Községi Önkormányzatnak a határozat mellékletében az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegét nulla forintban állapítottuk meg. 

 

Kétpó, 2017. február 15. 

 

 

Keresztes Péter Pál

   polgármester                               



   

    

 

 

Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017. (….…...) képviselő-testületi határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-ára – az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: - 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége  

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője, Helyben 

6. Képviselő-testület, Helyben 

 

Kétpó, 2017. február 15. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál                                         dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                                                       jegyző 

            

    

 


