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Tisztelt Képviselőtestület!

Az áIiaJJ.tháilartá§fől szóló 2011. évi CxCv. törvény 2glL, §_a szerint a helyi

önkormanyzatoknak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a MagYar orczág gazdaságí

stabilitásfuól szóló 201t.évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatarozottak

szerinti saját bevételeinek és a 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetÖ ÜgYleteibŐl

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő harom évre varható összegét

hatfu ozatb an kell me gá11 apítania,

A határozati javaslat melléklete a saját bevételekre vonatkozóan _ a tátgyévre - pápa varos

Önkormany zata 202t. évi költségvetéséről szóló önkowúnyzati rendelet{erveze,t adataít

tarta\mazza, a tát gy év elkövető 3 évre vonatkozó an p edi g tervszámokat,

A kataszíófavédelemről és a bozzákapcsolódó eryes törvénYek módosítasaról szóló 2011. évi

C)O(VIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetbena települési önkormanyzat

képviselő_testületénekfeladat_ és hatáskörét a polgármester gyakorolj a,

összeállította:Sza|aiKrisztinagazdaságíosztályvezető

Pápa,202t. februar l5. dB-
Dr. Aldozó Tamás

polgármester



HATÁROZAT|JAVAT

pápa varos Önkorm ányzata képviselőtestületének _ a katasfrőfavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosítasaról szóló 2011. évi C)O§III. törvény 46, § (4) bekezdése

szerinti - hataskörében eljaró pápa város Önkormanyzatának polgármestere a veszélyhelyzet

kihirdetéséről és a veszéiyh elyzsííintézkedések hatálybalépésérŐl szŐIŐ 27l202l.(L29,) Korm,

rendelettel kihirdetett veszélyhel yzetbena következő döntést hozza;

Az áIlamháúartástőI szóIő 20t1. évi CxCv. törvény zglL. §-ban foglaltak figyelembe

vételével pápa Varos önkormany zatának saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetésí kötelezettségeinek a költségvetési évet kÖvetÖ évekre varható

tlsszegét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítom meg,



Az önkormónyzat adóssógot keletkeztető ügyleteiból eredó fizetési kötelezettség bemutatása

Melléklet

EFt

Megnevezés
Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő

fizetési kötelezettség összesen

tárgyév 2022, évben 2023. évben 2024, évbert

1 2. 4. 5, 6. 1.

tlelvi adókból szátmazí b ev étel 01 2 190 00c 2275 000 2 375 000 2 4,75 00a 9 315 000

n"rt.t lt ^t Lnnnecszi ós rlíi ak hnzambevételek 02 0

Bírsáeok.pótlékok és diibevételek 03 25 000 25 000 25 000 25 00c l00 000

rargyi .o[orök, immateriális javak, vagyoni értékű joe

értékesítése_ vawonhasznosításból származó bevétel 04 500 388 150 00c l50 000 150 000 950 388

Á "-,Árlplz,Áczeqadécek éÉékesítése 05 0

ví'ilalat értékeiítéséből, privatizációb_ól származó bevételek

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
§.ió+ havóíolplr íOí* +07\

0ú 0

07 0

08 2 715 388 2 450 000 2 550 000 2 ó50 000 10 365 388

Saiát bevételek (08. sor) 507o-a 09 l357 694 1 225 000 1 275 000 1 325 000 5 l82 694

@ iárgyévet terhe|ő fizetési

kötelezettsés (1 1+...+17) 10 147 661 265220 262 707 258 548 934 136

LIir^ll,Á1 o"aÁA frzpíéci'Ltlíele7ettséq 11 l47 66l 265 220 26270,7 258 548 934 |36

I{ölcqÁnhől eterlő fi zeíési kötelezettsés 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírbó1 eredő fizetési
kötele7eít§ép 13

Arlnfr válfóhól ererlő fizetési kötelezettsés l4
Pénzüsyi lízineből efedó fizetési kötelezettség l
Halasztott fizetés, részletíizetés fi zetési kötelezettsége
e-^.-ÁrlÁokpn Li'L^f^tf vicqznvásÁrlási kötelezettsés

l6 0

1,7 0

ko""""óo- és onranciavállalásból eredő fizetési kötelezettsés 0

Tárgyévben ketetkezett, ille§e keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (20+,,,+27) 19 0 0 0 0

prprlÁ ff zef ési kÁtele7eíf sép 20 0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezett§!fi 21 0

Flitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő íizetési

kötelezettsés zz
Áánfr w4ltÁhól eredő fizetési kötelezettsés 23

i lízinohől ererlő fizetési kötelezettsés 24

Halasztott fizetés, réqzletlzetés fizelési kötelezettsége
e--.-Á.lÁohpn lziL^fÁíf llicczqvásátlási köfelezettsés

25 0

2( 0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
E'i-o+ási lriiíolpzpíísóo összesen í1 0+l9)

2,1 0

28 I47 661. 265 220 262 707 258 548 934 136

rizetesi kötelezettséggel c§ökkentett saját bevétel
(09-28) 29 1 2l0 033 959 780 t 012293 l 066 452 4 248 558
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