5/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 2-án 10.30
órától megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Bánhidi László, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 8 fı
képviselı)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait a
2010. február 2-i rendkívüli testületi ülésen. A képviselı-testület tagjai közül Bakács Edit
Bernadett, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos,
Pataki Judit, Somlóvári Józsefné és Tóth Gábor képviselık vannak jelen, tehát a
képviselı-testület 8 fıvel határozatképes. Napirendi pont elıtti hozzászólásra nem
jelentkezett senki.
Egy napirendi pontunk van 36. sorszámmal, melynek témája folyószámla-hitel felvétele.
Kérem, hogy a napirendi pont felvételérıl szavazzunk.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK
36.

Tárgy
Folyószámla-hitel felvétel

Elıadó
PVB elnöke

______________________________________________________________________
36. napirendi pont
Tárgy: Folyószámla-hitel felvétel
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Tóth Gábor: Ezt az elıterjesztést a mai napon tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és
támogatásra javasolja a képviselı-testületnek. A márciusban érkezı normatíva és a
városháza rehabilitációs pályázat miatt az önkormányzat likviditásában váratlan és
nagyobb összegő terhelés jelentkezik, ezért ezt kezelnünk kell. Hangsúlyozom, hogy ez
likviditási probléma, nincs összefüggésben az éves hiánnyal, vagy többlettel. Van egy új
projektünk, a városháza projekt, ahol nagy összegő kifizetésekre kerül sor, illetve az év
elején a normatívákban van egy eltolódás. A korábbi években ezt megtakarításokból,
lekötött számlapénzbıl tudta az önkormányzat finanszírozni, de ezek most nem állnak
rendelkezésre, ezért folyószámla-hitel keretet kell megnyitnunk. Az elmúlt testületi
ülésen az a határozat született, hogy a Pénzügyi Iroda kérjen egy ajánlatot a OTP-tıl,
mint számlavezetı banktól. Ez az ajánlat megérkezett, tehát most már tudjuk a
paramétereket. Ennek van rendelkezésre tartási és kamat költsége. Mind a kettıt
elfogadhatónak tartjuk. 100.000,- Ft-os rendelkezésre tartási költségrıl van szó, tehát ez
az az összeg, ami biztosan felmerül, illetve a kamatkiadás, de az csak akkor, amikor
ténylegesen igénybe vesszük ezt a hitelkeretet.
Felolvasom a határozati javaslatot: 1. pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete 150.
MFt összegő folyószámla-hitel felvételérıl dönt. (Azért szeretnénk 150 MFt-os keretet
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megnyitni, hogy ebben az évben a likviditással ne kelljen - ilyen formában - foglalkozni.
Reményeink szerint ez a keret elegendı arra, hogy az alkalmi likviditási hiányokat
kezelje.) 2. pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete a hitel futamidejét 2011. február
14-tıl 2011. december 31-ig határozza meg. 3. pont: Budakeszi Város Képviselıtestülete a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat
költségvetési bevételeit ajánlja fel. 4. pont: Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel-visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı évében – a
felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi. 5. pont:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitel
szerzıdés aláírására.
Ez azt jelenti, hogy február második felében – ha sikerül lebonyolítani egy kisebb
közbeszerzési eljárást – rendelkezésre fog állni ez a keret és az átmeneti likviditási
problémákat ezzel lehet fedezni.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı egyhangú szavazattal azzal a módosítással, hogy a „80 MFt”
szövegrész helyébe „150 MFt” szövegrész kerül az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (II. 2.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.
3.
4.

5.

Budakeszi Város Képviselı-testülete 150. MFt összegő folyószámla-hitel
felvételérıl dönt.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a hitel futamidejét 2011. február 14-tıl 2011.
december 31-ig határozza meg.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idıtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı évében – a felhalmozási és tıke jellegő
kiadásokat megelızıen – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-5. pontra: azonnal

Felelıs: 1-5. pontra: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a gyors munkát, ezzel a mai testületi ülést
bezárom.
K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Majorné dr. Stahácz Éva
jegyzı

Czifra Zsuzsanna
jegyzıkönyv-hitelesítı

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv-hitelesítı
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