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Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (III.24.) önkormányzati 
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Előterjesztés 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján A helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg 

• a Gst. 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

• a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) alapján: 

10. § *  (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári 

Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. *  

(2) *  Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó 

rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább 

az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési 

önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve 

amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét. 

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat 

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, 

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, 

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely 

ca) *  - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb 

összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az 

önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, 

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre 

vonatkozik, 

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb 

összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város 

önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb 

önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, 

cd) *  a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által 

elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint 

d) *  olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint 

az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró 

futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik. 

(4) Az ugyanazon 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj37ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj38ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj39ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj40ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj41ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj42ida877
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a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) 

bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor, 

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor 

egybe kell számítani. 

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 

adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott 

évi saját bevételeinek 50%-át. 

(6) *  Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül 

keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől, illetve 

a központi költségvetésből elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető 

ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a 

hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de 

beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. 

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt 

kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető 

ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti 

mértéket. 

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a 

társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. 

(9) *  Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a 

Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt 

kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait 

vizsgálja. 

(10) *  Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania. 

10/A. § *  Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag 

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének 

teljesítésére, és 

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú 

pályázata önrészének biztosítására 

köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj43ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj44ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj45ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj46ida877
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10/B. § *  (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 

Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá: 

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti, 

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges 

kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és 

c) teljesül a 10. § (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel. 

(2) *  Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha 

a) teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének 

vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, és 

b) *  a kezesség-, illetve garanciavállalás - a 10/E. § (3) bekezdés szerinti szerződésmódosításhoz vagy 

adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével - megfelel az Áht. 96. §-ának. 

(3) *  A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező 

összegű, illetve annál kisebb meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. § (5) 

bekezdésében meghatározott feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 

10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet. 

(4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési 

cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat döntést. 

A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügylethez az 

önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá. 

(5) *  A Kormány az (1)-(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati 

feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy ha az önkormányzat a fejlesztési célt adósságot 

keletkeztető ügylet megkötése nélkül is képes megvalósítani, vagy ha a fejlesztés megvalósításának ütemezése 

pénzügyileg nem kellően előkészített, megalapozott, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli működtetése 

nem kellően alátámasztott és emiatt központi költségvetési többletkiadást vagy önkormányzati költségvetési 

többletkiadást generálhat. 

(6) *  A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve a 

tárgyévben történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik. 

10/C. § *  (1) *  Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett 

adósságkeletkeztetési szándékáról, - a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. 

§ szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek kivételével 

- az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi 

önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja. 

(2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj47ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj48ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj49ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj50ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj51ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj52ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj53ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj54ida877


Szöveges előterjesztés             napirendi ponthoz 

4 
 

a) *  hitel felvételének szándéka esetén a pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét, 

b) *  kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra benyújtandó 

tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt, 

c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről 

vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét, 

d) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve 

garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra 

vonatkozó pénzügyi információit, 

e) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat 

mellékeli. 

10/D. § *  (1) *  A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 

szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal 

megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha 

a) a szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az ügylet a szerződésmódosítás 

vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és 

b) *  a módosított vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az adósságot 

keletkeztető ügylet célja, az új adósságot keletkeztető ügylet keletkeztetésének ütemezése az eredetihez képest bármely 

évben meghaladja az eredeti ütemezés szerint az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeget, az 

önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig bármelyik évben meghaladja az eredeti szerződés 

szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve a garancia 

összege nő. 

(2) A szerződésmódosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ügyletekre a 10/B. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

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

kormányrendelet a következőket határozza meg: 

 

1. § *  E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: 

önkormányzat), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok és az ilyen gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10/F. § (3) 

bekezdésében foglalt kivétellel a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 

100%-nál kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), 

valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-

, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a 

Gst. szerint a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj55ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj56ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj57ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj58ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100194.TV#lbj59ida877
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100353.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D353/2011#lbj0id9ae0
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2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 

1. *  a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

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

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

származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. *  a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

(2) *  Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját 

bevételként elsősorban a társulás saját bevételét kell figyelembe venni. 

(3) *  Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a 

nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját 

bevételének 50%-át - csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel - kell figyelembe venni. A társulás 

ügyleteiből eredő, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevő helyi 

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban - ennek hiányában a 

társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának saját ügyleteikből 

eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában - kell figyelembe venni. 

 

 

Nagybajcs Község Önkormányzata 2022. évben saját bevételként várhatóan 27 435 000,- Ft-ot fog realizálni. Az 

önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételének 

50 %-át. 

Ezek alapján számolva az önkormányzat éves szinten 2022. évben 13 717 500,- Ft nagyságrendű fejlesztési 

hiteltörlesztést (kamatokkal együtt) vállalhatna be. Nagybajcs Község Önkormányzata 2022. évben 5 480 000,- Ft 

fejlesztési hitel felvételével számol. 

Az 1. sz. mellékletben rögzítjük az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó fizetési kötelezettség megállapításához, mely mellékletben az adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásból kimutatott kötelezettsége az alábbi határozati javaslat alapján került kimutatásra. 

 

Ezek alapján a következő határozati javaslat kerül előterjesztésre: 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100353.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D353/2011#lbj1id9ae0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100353.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D353/2011#lbj2id9ae0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100353.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D353/2011#lbj3id9ae0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100353.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D353/2011#lbj4id9ae0
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Határozati javaslat 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján A helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja 
meg: 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét, mely Nagybajcs 
Község esetében 2022. évben az alábbiak szerint alakul: 

• helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 15 250 000,- Ft, 

• önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 2 000 000,- Ft, 

• az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0,- Ft, 

• tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 10 000 000,- Ft,  

• bírság-, pótlék- és díjbevételek 185 000,- Ft, 

• a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0,- Ft, összesen 27 435 000,- Ft 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből (2022. évben az önkormányzat 5 480 000,- Ft fejlesztési hitel felvételét tervezi, 11 éves 
futamidővel) fizetési kötelezettsége Nagybajcs Községre vonatkozólag az alábbi táblázat alapján kerül elfogadásra: 

 

Hitel fajtájának megnevezése 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Fejlesztési hitel orvosi rendelő 
felújításához 

267 000,- 530 000,- 1 171 000,- 1 106 000,- 

     

     

Összesen 267 000,- 530 000,- 1 171 000,- 1 106 000,- 

 

Határidő: Költségvetési rendelet elfogadását megelőzően 

Felelős: Teilinger Imre polgármester 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Nagybajcs, 2022. március 23. 

 

Teilinger Imre     Horváthné dr. Nagy Szilvia 

polgármester      jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Nagybajcs Község Önkormányzata saját bevételinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 
fizetési kötelezettség megállapításához  

      
 

Sorszám Megnevezés 
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből 

eredő fizetési kötelezettség összegei 
 

    2022.év 2023. év 2024.év 2025.év  

1 2 3 4 5 6  

1. Helyi adók 15 250 000 15 500 000 16 500 000 16 500 000  

2. 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
használatából származó bevétel 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000  

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel      

4. 
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalti értékesítésből vagy privatizációból 
származó bevétel 

10 000 000 5 000 000 3 000 000 0  

5. Bírság-, pótlék- és díjbevételek 185 000 185 000 185 000 185 000  

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés      

7. Saját bevételek összesen 27 435 000 22 685 000 21 685 000 18 685 000  

8. Saját bevételek 50 %-a 13 717 500 11 342 500 10 842 500 9 342 500  

9. Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása      

10. Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása      

11. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok      

12. Adott váltó          

13. Pénzügyi lízing          

14. Halasztott fizetés          

15. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség          

16. 
Előző években keletkezezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség   

       

17. Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása          

18. Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása 
  

       

19. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          

20. Adott váltó          

21. Pénzügyi lízing 
  

       

22. Halasztott fizetés          

23. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
  

       

24. 
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség 

267 000 530 000 1 171 000 1 106 000  

25. Fizetési kötelezettség összesen 267 000 530 000 1 171 000 1 106 000  

26. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 27 168 000 22 155 000 20 514 000 17 579 000  

 


























































































