
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 27. 

napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor alpolgármester 

Jánosi Attila képviselő 

Tavasz László képviselő 

Békefi Edina képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Németh Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma:  0 fő   

 

Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. A rendkívüli ülésre egy sürgős 

határozati módosítás miatt kellett sort keríteni, egyéb napirendi pontra nem kerülne sor. Kérte 

a Tisztelt Képviselőket a meghívó szerinti napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Stabilitási határozat  módosítási ügye.      

Előadó: Szabó László polgármester  

 

A napirendi pont jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  

 

1./ Stabilitási határozat  módosítási ügye.      

 

Szabó László polgármester : tájékoztatja a képviselőket, hogy a 20./2017. (II.9.) számú 

határozat módosítását kéri az Államkincstár adatszolgáltatáshoz, mely az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegének kimutatásáról szól. A határozat módosításával azonban nem tudják 

megvárni a csütörtöki rendes ülés időpontját, így mai nap kellett egy gyors rendkívüli ülést 

összehívni. A 20-as határozatot hatályon kívül helyezésre javasolja és egy új határozat 

kerüljön elfogadásra az új számadatok szerint.  

 



Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a 20./2017. (II.9.) 

számú határozatának hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az alábbi határozatot hozta 

meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31./2017. (III.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A 

§-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 

az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

- Saját bevételek összege: 

        2017.     69.396.617 Ft 

        2018.     73.170.050 Ft 

        2019.     73.481.495 Ft 

        2020.     63.843.000 Ft 

 

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek:  

        2017.                  0 Ft 

        2018.     13.000.000 Ft 

        2019.     13.000.000 Ft  

        2020.                  0 Ft 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel Magyarország  

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (5) bekezdésében  

foglalt alábbi követelménynek: 

„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.” 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, pénzügy 

1. táblázat 

adatok Ft-ban 

 

2. táblázat 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Helyi adók 54.300.000 54.500.000 55.000.000 55.500.000 

Önk. Vagyon és 

vagyoni értékű jog 

értékesítéséből 

származó bevétel 

11.536.220 15.000.000 15.000.000 5.000.000 

Osztalék, koncessziós 

díj és hozambevétel 

    

Kötelezettség 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Felh. Hitel tőke 25.000.000 0 0 0 

Összesen: 25.000.000 0 0 0 



Tulajdonosi bevétel  3.0050.397 3.081.000 3.112.000 3.143.000 

Bírság, pótlék, 

díjbevétel 
510.000 589.050 369.495 200.000 

Összesen: 69.396.617 73.170.050 73.481.495 63.843.000 

 

3. táblázat 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Saját bevétel 50 %-a 34.698.309 36.585.025 36.740.747 31.671.500 

Adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 

fizetési kötelezettség 

0 13.000.000 13.000.000 0 

Saját bevétel 50 %-a és 

az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 

fizetési kötelezettségek 

különbsége 34.698.309 23.585.025 23.740.747 31.671.500 

 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést   

8.20 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 Szabó László    

  polgármester               

 

 

 

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 

lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

   

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya  

        aljegyző    

 

Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  

          

 

Németh Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 

                      

Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő    

   


