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Az ülés alkalmával a Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot fogadta el: 

 

9/2012. (V. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Javaslat folyószámla-hitelkeret  

meghosszabbítására. 

10/2012. (V. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Rövid lejáratú fejlesztési hitel kérelem 

( Rendőrség ) 

11/2012. (V. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Rövid lejáratú fejlesztési hitel kérelem 

(Ívóvíz) 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 29-én 

 15.30 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 

 

Jelen vannak:  Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke 

    Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke 

    Sági János Pénzügyi Bizottság tagja 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:   Veres Imre polgármester 

    dr. Sátor Vera jegyző 

     

     

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi 

Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 

főből 3 fő megjelent. 

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 

 

Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata. 

 

A Pénzügyi Bizottság az elnök napirendi javaslatát egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

 

1./ Javaslat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítására. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2./ Javaslat rövidlejáratú fejlesztési hitel felvételére. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 

3/ Egyebek. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./ Javaslat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítására. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az önkormányzatnak jelenleg az OTP Bank Nyrt-nél 

2012. június 30-i lejárattal 35.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkerete van, a képviselő-

testület 2011. május 31-én meghozott döntése értelmében. 

 

A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására, maximum 

egy évre nyújtható likvid hitel. A bank a folyószámla-hitelkeret erejéig teljesíti az 
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önkormányzat megbízásait fedezet hiánya esetén is. Törlesztése automatikusan történik, 

amint fedezet érkezik a költségvetési elszámolási számlára. A maximálisan igénybe vehető 

kölcsönkeret általában nem haladhatja meg az önkormányzat tárgyévi költségvetési 

előirányzatának 1/12-ed részét. 

 

A hitelkeret megtartását indokolja a tárgyévi várható alulfinanszírozottság, a bevételek és 

kiadások időbeli elkülönülése, az ebből eredő likviditási problémák elkerülése.  

 

Államháztartási pénzügyi szakemberek véleménye szerint, amennyiben a tárgyévben  

fejlesztésekre kerül sor, az önrészek, utófinanszírozott fejlesztések esetén a bekerülési érték 

megfinanszírozásához javasolt inkább az alacsonyabb kamatterhet hordozó fejlesztési hitel 

felvétele. Nem örülünk neki, de jelenleg nincs jobb megoldás. 

 

Veres Imre polgármester: Mint a PÜB elnöke is elmondta a szerződés megkötése 1 évre 

történik, melyhez a banknak képviselő-testületi határozat szükséges. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A szóbeli ismertetést követően a folyószámla-hitelkeret meghosszabbítását javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

9/2012.(V. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

35.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

2./ Javaslat rövidlejáratú fejlesztési hitel felvételére. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012.június 15-

től összességében 14 000 000.-Ft rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételére szeretné igényét 

benyújtani az OTP Bank Nyrt-hez. 

Az egyik hitelkérelmet az Ívóvíz minőség javítása beruházás BM önerő támogatás 

megelőlegezése címén 5 000 000.-Ft összegben kívánja megigényelni, a másik hitelkérelmet 

Rendőrség épületének felújítása MVH-s támogatás megelőlegezése címén 9 000 000.-Ft 

összegben. 
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A rendőrség épületének felújítására beérkezett számlák a rendelkezésre álló folyószámla 

hitelből lettek kiegyenlítetve, és ezzel csökkent a működésre fordítható keretösszeg.  

Az Ívóvíz minőség javítás pályázat önrészére a BM Önerő Alaptól kap támogatást az 

önkormányzat, melyet a kiadás teljesítése után lesz lehetősége megigényelni. Jelenleg a 

vállalkozó felé 5 000 000.-Ft tartozás áll fenn. 

ÖNHIKI pályázat kedvező elbírálása esetén is figyelemmel kell kísérni a működési és 

fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát. 

A fejlesztési hiteleket éven belül kell visszafizetnünk a támogatás megérkezésekor azonnal. 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kettő határozati javaslatban kell a Pénzügyi 

Bizottságnak döntést hoznia.  

A fejlesztési hitel is egy évre szól? 

 

Veres Imre polgármester: Igen. 

 

Hosnyánszki János PÜB elnök: Ebben az esetben kedvezőbb a kamat?  

 

Veres Imre polgármester: Valamilyen mértékben igen, de erre csak a bankkal történő 

tárgyalást követően tud pontos adatokat közölni. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még  

valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás,  

vélemény nem hangzott el. 

 

A szóbeli ismertetést követően javasolja a rövidlejáratú fejlesztési hitel felvételét a képviselő- 

testületnek elfogadásra. 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

10/2012.(V. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 9 000 

000 Ft összegű  Rendőrség épületének felújítása MVH-s támogatás megelőlegezése  címén 

benyújtott rövid lejáratú fejlesztési hitel kérelmét megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

11/2012.(V. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 

5 000 000 Ft összegű  Ívóvíz minőség javítása beruházás BM önerő támogatás 

megelőlegezése címén benyújtott rövid lejáratú fejlesztési hitel kérelmét megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
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3/ Egyebek. 

 

Egyebek napirendi ponton belül kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így az ülést 

Hosnyánszki Jánosné elnök 15.50 órakor bezárta. 

 

 

 

-Kmf- 

 

 

       

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


