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Sorszám: IV/11 Tárgy:  Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 
12. § (4) bekezdés l.) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

A tárgyalás módja: 
Nyílt ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. március 26-i ülésére 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békés Város Képviselı-testülete 112/2008. (III. 28.) számú határozatával a 250.000 EFt 
felsı összeghatárú folyószámla-hitel változatlanul hagyásáról és újabb egy évvel történı 
meghosszabbítástól döntött 2008. évben. A hitelszerzıdés 2009. május 8-án lejár. 

 A 2009. évi gazdálkodás során ismételten folyószámla-hitel felvétele válik szükségessé. 
Ennek egyik oka, hogy a mőködés finanszírozásához szükséges állami hozzájárulások utolsó 
1/13-a 2009. december 20-a után érkezik meg a számlánkra. A másik ok, hogy a 2009. évi 
költségvetésünkben tervezett pályázatos beruházásokhoz kapcsolódó utólagosan megtérülı 
támogatások miatt biztonságosnak látjuk a hitelkeret 100.000 EFt összeggel történı megemelését 
a folyamatos likviditás megırzése érdekében.  

A fentiekre tekintettel önkormányzatunk folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, 
újabb 1 éves idıtartamra 2009. május 8. napjától 2010. május 7. napjáig - a felsı határát tekintve 
maximum 350.000 EFt – folyószámlahitel felvételét biztosító hitelszerzıdés megkötését 
javasoljuk. A 2008. évi gazdálkodás során a napi likvidhitel mértéke nem volt nagyobb, mint 
50.000 EFt. A 2009. évben a beruházásaink átmeneti finanszírozása miatt abban az esetben válhat 
szükségessé a folyószámlahitel igénybevétele, ha a 2009. évi költségvetésben tervezett újabb 
fejlesztési hitel felvétele elhúzódik, vagy nem történik meg. 

A számlavezetı (ERSTE HUNGARY Nyrt.) pénzintézettıl felveendı hitel után rendelkezésre 
tartási jutalékot nem kell fizetni, a várható kamat 1 havi BUBOR + 1 %. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata számlavezetı pénzintézetétıl – az ERSTE BANK 
HUNGARY Nyrt-t ıl – 2009. május 8-tól 2010. május 7-ig terjedı idıszakra maximum  
350.000 EFt felsı határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 
2009. évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök 
és pályázatos beruházások támogatásának megelılegezése.  

2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel 
szerzıdés megkötésére. 

Határid ı:         azonnal 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 
             Váczi Julianna osztályvezetı 

Békés, 2009. március 17. 
Izsó Gábor  

    polgármester  
Jogi ellenjegyzı 

Pénzügyi ellenjegyzı 


