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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szekszárd Megyei Jogú Város
önkormányzata a 2014. évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete
18.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési hiány külsı finanszírozására számlavezetı bankkal
köthetı megállapodás alapján 650 000 eFt-ban állapította meg az éves folyószámla
hitelkeretet.

Mint tudjuk a likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejő hitel, ami azt jelenti, hogy a
jelenlegi folyószámla hitelkeretünkbıl fennálló 280 millió Ft- ot 2014. december 20- án
vissza kell fizetni, ugyanakkor a 2015. évi költségvetésünk elfogadására várhatóan 2015. év
február hónapjában kerül sor.
Az elıbbiekben jelzett köztes idıszakban az esetleg keletkezı hiány lehetséges finanszírozási
módja a folyószámla hitelfelvétel. A fentiek ismeretében a 2015. évre szóló folyószámlahitel
keret megnyitása január 5-étıl lenne esedékes.

A Polgármesteri Hivatal elıkészítette az 650 000 eFt folyószámlahitel keret-szerzıdés
megkötését.
Az OTP Bank Nyrt. elızetes tájékoztatása szerint a hitel kondíciói várhatóan ugyanazok
lesznek mint a jelenleg fennálló folyószámlahitel kondíciói, azaz
 kamat: 1 havi BUBOR + 3,05 %
 kezelési költség: évi 0,25 %
 rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25 %
 szerzıdéskötési díj: egyszeri 150.000 Ft
A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi hátérrıl a következıkben tájékoztatom a Tisztelt
Közgyőlést.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – érvényesen csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. A (2) bekezdés c)
pontja kimondja, hogy a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges a likvid hitel felvétele.
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Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2014. november 21.

Ács Rezsı
polgármester
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Határozati javaslat

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére az elıterjesztés alapján az OTP Bank NyRt. Számlavezetı
pénzintézetnél 650 mFt összegő folyószámla hitelkeret megnyitását hagyja jóvá 2015. január
05 – 2015. december 20- i közötti idıintervallumra.

A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, melyet az Önkormányzat a 2015.
évi költségvetésébe beépít. A hitel fedezetének a 2015. évi központi támogatásokat, valamint
a helyi és gépjármő adó számlákra befolyt bevételeket jelöli meg.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerzıdés aláírására, a
jegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

2015. január 15
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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