
Szám:  2/2016. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2016. február 12-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 7/2016. (II. 12.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztet ő ügyleteinek 
költségvetési évet követ ő három évre várható összegének 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt 
kötelezettségének eleget téve - a Tolna Megyei 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteinek 2016. költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, 

hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságot 
keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve 
adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem 
hagy jóvá. 

 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

 Fehérvári Tamás sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
 a Közgy űlés elnöke  megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



1. melléklet

Megnevezés A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok

a) A fejlesztési cél: -

b) Az önkormányzat számára
tv.-ben meghatározott azon -
feladat, amelyre a fejlesztés
irányul

c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás -

d) A fejlesztés bruttó forrásigénye -

e) Az ügylet egybeszámított értéke -

f) A tárgyévi saját bevétel összege 0 Ft

g) A tárgyévet megelőző években
keletkezett ügyletből eredő 0 Ft
fizetési kötelezettség

h) Az ügylet típusa -
Az ügylet futamideje -
Az  ügylet devizaneme -
Adósságállomány keletk. ütemezése -
Az ügyletből eredő 
évenkénti fizetési kötelezettség -

i)

A fejlesztés eredményeként létrejövő 
tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez 
szükséges források -

j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre
k) Az önkormányzat szállítói tartozásai

30 napon belül lejárt
30 napon túl lejárt
60 napon túl lejárt

 szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

a 2017-2019. években

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról



2. melléklet 

Ezer Forintban
Sor- Tárgyév

Megnevezés szám (2016.) Összesen

1. évben 2. évben 3. évben

4. és azt 
követő 
években

Helyi adókból és települési adókból származó 
bevétel 01 0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel

02 285 285
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03 0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág 
értékesítéséből származó bevétel 04 500 500 500 500 2000
Részvények, részesedések értékesítéséből 
származó bevétel 05 0
Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 06 0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel 07 0
Kezesség- , illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 08 0
Saját bevételek: 09 785 500 500 500 0 2285
Saját bevételek 50 %-a 10 392,5 250 250 250 0 1142,5
Tárgyévet megelőző években keletkezett 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

11 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 13 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forg.hoz. 14 0
Váltó kibocsátása 15 0
Pénzügyi lízing 16 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 17 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 18 0
Kezességvállalásból illetve 
garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 19 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 22 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 23 0
Váltó kibocsátása 24 0
Pénzügyi lízing 25 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 26 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 27 0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból 
eredő fizetési kötelezettség 28 0
Fizetési kötelezettség összesen 29 0 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 30 392,5 250 250 250 0 1142,5

Saját bevétel és adósságot keletkeztető

kötelezettség a tárgyávet követő
ügyletekből eredő fizetési

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló

2017-2019. évi kötelezettségei


