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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. szeptember 20.-i ülésére 

15. napirendhez: 

 
Tárgy:  Folyószámla vezetés kiírása 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella  jegyző 

    Tóth Anikó pénzügyi vezető 

Szavazás módja:   minősített  többség 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.  

Újhartyán Község Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. 2012. május 17-én írta alá az ÖB-
8400-2012-0236. számú önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződést, mely szerződést 
előterjesztésemhez csatolok. A szerződés alapján az önkormányzatnak 60.000 e Ft-os összegű 
folyószámla hitelkeret áll rendelkezésére, 2012. december  21-éig. A folyószámlahitel 
keretből igénybevett kölcsön összege után, változó, küszöbös kamatot számít fel az OTP 
Bank Nyrt.: 6.480.000.- Ft összegig az éves kamat mértéke 3 havi BUBOR + 3,9%= 10,8. 

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása szerint a folyószámla hitelkeret szerződést - a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló a 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja 
értelmében, miszerint likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a 
pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódóan nyújtott hitelt is. 

 
A bankok úgy döntöttek, hogy a meglévő folyószámlahiteleket ugyan nem számolják fel, de 
újabb pénzt már nem helyeznek ki a hazai önkormányzatokhoz. Ha nem lesz pénz, jövő 
januárban a hazai önkormányzati rendszer egyszerűen megáll. Első körben a folyószámla 
hitelkeretet szüntetik meg. Ezen döntés lépésre kényszeríti az Önkormányzatokat, többek 
között Újhartyánt is. 

Folyószámlahitel, a hitel célja: a folyószámlahitel biztosítja a zökkenőmentes napi működés 
anyagi feltételeit. A hitelkeret összegének erejéig az Önkormányzat átutalási megbízásait a 
Bank fedezet hiányában is teljesíti.  

Eddigi folyószámla hitelkerete az Önkormányzatnak 60 millió forint. Ahhoz, hogy a 
likviditásunk zökkenőmentes legyen, javaslom a folyószámla vezetést és a hozzá kapcsolódó 
folyószámla hitelt pályáztassuk meg, az az a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 
közbeszereztessük meg a folyószámla vezetést 120 millió forint összegű folyószámla 
hitelkerettel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 
határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék. 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete az alábbiakról döntött a 2013 jan 1-től 
a folyószámla vezetéssel kapcsolatban:  
 

1. utasítja a Polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság közreműködésével indítsa el a 
határozatlan idejű folyószámla vezetésre és 120 millió forint összegű folyószámla 
hitelkeretre szóló közbeszerzési eljárást. Az eljárás keretén belül felhívást küéld az 
alábbi pénzintézetek részére. 

- OTP Bank 

- Örkényi Takarék Szövetkezet 

- Alsónémedi Takarék Szövetkezet 

 

2. felhatalmazza a Polgármester, hogy a Gesztorház Bt ( 2367 Újhartyán, Monori u. 30.) 
képviseletében Göndör Gábor ügyvezető, Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 
(nyilvántartási száma: 350) kössön szerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
300.000.-FT+áfa összegben.  

 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 


