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Vindornyalak Község Önkormányzata polgármesterének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
2021. március 12. napján meghozott

14/2021. (III. 12.) képviselő-testületi határozata

Vindornyalak Község Önkormányzatának polgármestere -
a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti
intézkedések  hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)
Korm.  rendelet  és  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján – a következő döntést hozta:

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az  önkormányzat  középtávú  tervét  és  adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegeit az
előterjesztés E/1. melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kmf.

     Kovács János 
      polgármester
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E/1 melléklet

Adósságot
keletkeztető
ügyletekből
és  egyéb
kezességváll
alásokból
fennálló
kötelezettség
ek

forintban
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet

2022.   2023. 2024.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 0   0   0   

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala
0   0   0   

Váltó kibocsátása 0   0   0   
Pénzügyi lízing 0   0   0   
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként való megkötése 0   0   0   
Szerződésben kapott,  legalább  365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés 0   0   0   

Hitelintézet  által,  származékos műveletek különbözeteként az
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0   0   0   
Kormány  hozzájárulása  nélkül  létesítendő  adósságot
keletkeztető ügylet összesen 0   0   0   
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 0   0   0   
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala 0   0   0   
Váltó kibocsátása 0   0   0   
Pénzügyi lízing 0   0   0   
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként való megkötése 0   0   0   
Szerződésben kapott,  legalább  365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés 0   0   0   
Hitelintézet  által,  származékos műveletek különbözeteként az
ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0   0   0   
Kormány  hozzájárulása  nélkül  létesítendő  adósságot
keletkeztető ügylet összesen 0   0   0   
Saját bevételek
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 2.365.000 2.365.000 2.365.000
Az  önkormányzati  vagyon  és  az  önkormányzatot  megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó
bevétel 0 0 0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0   0   0   
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Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0   0   0   
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0   0   0   
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0   0   0   
Saját bevételek összesen 2.365.000 2.365.000 2.365.000


