
Pomáz Város Önkormányzat 
Polgármesterének 32/2021. (11.11.) számú 

költségvetési kitekintő határozata

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1.29.) 
Kormányrendelet l.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lll.§ (3) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 2011. évi 
CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a 353/2011. (XII.30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint a következőket határozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata a 2021-2024. azaz középtávú gazdálkodása során is 
kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat 
működőképességének megőrzését a közfeladatok, valamint önként vállalt feladat 
ellátási feltételek biztosítását.

2. A Pomáz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei 2021-2024. évi várható összegét a határozathoz csatolt táblázat 
tartalmazza.

3. A határozat közzétételéről a polgármester gondoskodik.

Felelős: Leidinger István Polgármester
Határidő: 2021.02.16.
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály
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Rovat megnevezése Rovat-szám
adósságot keletkeztető 

ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető 

ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségek 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 2021.01.01 2021.12.31 200 000 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121

befektetési jegyek B8121

kárpótlási jegyek B8121

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása B8124

Belföldi értékpapírok bevételei B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825

Külföldi finanszírozás bevételei B82

Rovat megnevezése Rovat-szám saját bevételek 2021. saját bevételek 2022. saját bevételek 2023. saját bevételek 2024.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját 

bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, B3 556 000 000 556 000 000 583 800 000 612 990 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
B4 25 000 000 25 000 000 26 250 000 27 562 500

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, B5 0 0 0

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

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
B5 114 000 000 66 000 000 0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B3 13 500 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. B6-B7 0

ÖSSZESEN: 708 500 000 667 000 000 630 050 000 660 552 500

Saját bevételek

1. sz. melléklet Pomáz Város Polgármesterének 32/2021 (II.11.) sz. határozatához

Pomáz Város Önkormányzata

A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a 

Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)



Rovat megnevezése Rovat-szám
kiadási eredeti 

előirányzat 

ebből kiadási 

előirányzat fedezete-

saját forrás

ebből kiadási 

előirányzat fedezete-

adósságot keletkeztető 

ügylet

adósságot keletkeztető 

ügylet fajtája

adósságo

t 

keletkezt

ető 

ügylet 

rovatszá

ma (B8)

adósságo

t 

keletkezt

ető 

ügylet 

kezdő 

időpontj

a

adósságo

t 

keletkezt

ető 

ügylet 

lejárati 

időpontj

a

adósságot 

keletkezt

ető ügylet- 

várható 

visszatérí

tendő 

összege 

(kamattal

) leáratig 

mindössz

esen

hitel/lízing/kölcsön/érté

kpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

Részesedések beszerzése K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67

Beruházások K6

Ingatlanok felújítása K71

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74

Felújítások K7

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati 

kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a 

garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Pomáz Város Önkormányzata

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

1. sz. melléklet Pomáz Város Polgármesterének 32/2021 (II.11.) sz. határozatához



 2. tájékoztató a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

2021. 2022. 2023.
2023. 

után

1 2 3 4 6 7 8 9 9=(4+5+6+7+8+9)

1.
Működési célú finanszírozási kiadások

(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
200 000 000 200 000 000

2. Likviditási célú hitel 2021 200 000 000 200 000 000

3. ............................

4.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.

6. Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.

7. Beruházási kiadások beruházásonként 770 587 435 244 482 384 1 015 069 819

8. Beruházási keret 2019-2020 770 587 435 244 482 384 1 015 069 819

9. Felújítási kiadások felújításonként 5 440 752 5 440 752

10. Felújítások 5 440 752 5 440 752

11. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12. ............................

770 587 435 449 923 136 1 220 510 571

2. sz. melléklet Pomáz Város Polgármesterének 32/2021 (II.11.) sz. határozatához

Összesen (1+4+7+9+11)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-

szám
Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.

 éve

2021 előtti 

kifizetés
Összesen

Kiadás vonzata évenként








