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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. április  30.-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat folyószámlahitel felvételére  
 

Előadó: polgármester 
 
Előkészítő:   jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
Szinesi Erna Eszter 

jegyző 
 

 

 



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  

 

Nagyvázsony Község Önkormányzata a TOP 3.1.1 pályázathoz kapcsolódó 

pótforrásigényléséhez kapcsolódó előre nem tervezhetett kiadások megelőlegezéséhez,  valamint 

a két jubileumi jutalomra jogosult nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére kifizetendő 

összegekhez kapcsolódóan, hogy az Önkormányzat működése folyamatosan stabilan biztosítható 

legyen és ahhoz, hogy ne kerüljön likviditási zavarba célszerű 20. 000.000 Ft folyószámlahitel 

igénybevétele. A B3 Takarék Zrt. részéről előzetesen készített minősítése alapján jogosult ezt az 

összeghez hozzájutni. A hitel visszafizetési határideje 2019. december 31. napja, de az bármikor a 

határidő előtt visszatölthető és lezárható. 

Az Önkormányzatnak TOP 3.1.1 pályázathoz kapcsolódó pótforrásigénye több, mint 32 millió 

forint, a NÖF-el kötendő megállapodások valamint a 2019 szeptemberében befolyó helyi adók 

biztos fedezetet nyújt a hitelkeret 2019. szeptember 30-ig történő visszafizetésre és lezárására. 

 

Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi 

határozatot. 

 

Határozati javaslat: 

…../2019 (IV.30) számú önkormányzati határozat 

1. Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának a folyamatos stabil gazdálkodás megőrzése és 

elősegítése érdekében 20.000.000,- Ft összeg erejéig folyószámlahitelt vesz igénybe a B3 

Takarékbank Zrt-től 2019 december 31-ei visszafizetési határidővel. 

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 

bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb 

támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a 

mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. 

 

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

kért hitelt és járulékait a futamidő évében a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve 

költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 



4. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételével 

kapcsolatban a Takarékbank Zrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon,  

 
5. Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és 

pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a kölcsön szerződést aláírja, illetve a hitelszerződés 

aláírására való felhatalmazást megerősíti  

 

Felelős:  Fábry Szabolcs János polgármester 

Molnárné Vajda Krisztina pénzügyi 

vezető 

Szinesi Erna Eszter jegyző 

Határidő:  azonnal.  

Nagyvázsony, 2019.április 30.  

 

              

                                                                                                               Fábry Szabolcs János 

                                                                                                               polgármester 

 

Előterjesztést pénzügyi szempontból véleményezte: 

 

 

Molnárné Vajda Krisztina 

péü.  

 

 


