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3151/2010
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. decemberi ülésére

Tárgy: M ködési célú folyószámla (likvid) hitelkeret szerz dés megkötése 2011. évre a Szegvár és Vidéke
            Takarékszövetkezettel

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a 82/2008. (XI.28.) Ökt határozata alapján a képvisel - testület a
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel való folyószámla hitel szerz dés kötésére adott felhatalmazást, az
Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja és d) pontja alapján.
A számlavezet  pénzintézetünkkel jelenleg fennálló 11 millió forint folyószámla hitelkeret szerz désünk
2011. január 11.-én lejár. A konstrukció automatikusan nem hosszabbítható meg. Teljesen új hitelkeret
nyitási kérelemmel kell folyamodnunk a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki
kirendeltségéhez. A benyújtandó kérelemhez szükséges a képvisel -testület határozata, egyéb fedezet-
igazolási és hitelképességi dokumentumok és nyilatkozatok csatolása is.
Önkormányzatunk éves kötelezettség vállalásának (hitelképességének) fels  határa a hatályos számviteli
jogszabályok alapján eléri a 29,8 millió forintot. Tehát önmagában a bevételi jogcímekhez kapcsolódó
pénzeszközök forrásszintje is jelent sen meghaladja az eddigi gyakorlatnak megfelel  11 millió forintos
hitelkeret rendszeres visszatöltéséhez szükséges forrásszintet. Mindemellett jelent s nagyságrend
(tehermentes) ingatlan fedezettel is rendelkezik önkormányzatunk (pl: TÉSZ-es telep, 2 db üzemépület,
stb).
A 2010. évi gazdálkodásunk zavartalan m ködéséhez gyakorlatilag nem volt szükségünk a folyószámla hitelkeret
igénybevételére. Jelent s tartalékokat is el tudtunk különíteni a IV. negyedévben is.  A 2011. évi költségvetési
törvény- tervezet jelenlegi – önkormányzatokat érint  – fejezeteib l az viszont egyértelm en
prognosztizálható, hogy önkormányzatunknál a közvetlen állami támogatások és a visszaosztott SZJA szint 5-6
millió forinttal csökken.
Az egyik f  számviteli alapelv az óvatosság elve viszont álláspontunk szerint – mintegy biztonsági elemként –
indokolja, hogy megújítsuk ezen hitelkonstrukció lehet ségét. A 2011-ben induló (rövid,- közép és hosszú
távú gazdálkodási és fejlesztési programunkkal összhangban lév ) beruházási és felújítási célkit zéseink és
benyújtásra váró új pályázati projektjeink saját forrás igénye azt is eredményezi, hogy évközben id leges
forráskeret átcsoportosításokra is sor kerülhet. Ebben az esetben nagyon rugalmas eszközként szolgálhat
egy meglév  folyószámla hitelkeret m ködtetése. Ett l függetlenül a kiemelt útépítési pályázati
projektünkhöz, vagy egyéb „nagy” – beruházásokhoz elkülönített fejlesztési célú hitel programok
elindítása is megvalósítható. A jelenleg fennálló ilyen jelleg  hosszú távú hitelünk (Ady Endre u. kiépítés)
ugyanis 2011. I. félévében befejez dik. Újabb fejlesztési célú hitelszerz dés megindításának sem közvetlen
költségvetési, sem egyéb fedezeti korlátai nem lesznek.
Az új hitelkeret alapvet  fedezeti elemeként az inkasszálási jog megadása mellett az alábbi pénzügyi
forrásokat és ingatlan fedezetet jelöljük meg:

1.) Önkormányzati helyi adó bevételeib l:
A 2011. évre tervezend  ipar zési adó bevétel 62 %-a: 11.000 eFt

2.) Átengedett központi adókból:
A 2011.évre tervezend  gépjárm  adó bevétel 82%-a:  11.000 eFt

Pénzforgalmi forrásfedezet összesen:       22.000 eFt
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3.) Ingatlan fedezet:
Csanytelek belterület 31/5 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megnevezés , 2252 m2 alapterület ,
kivett min sítés  ingatlan.

Tisztelt képvisel -testület!

A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk a Képvisel - testületnek az el terjesztésben részletezett 11.
millió forintos m ködési célú folyószámla hitelkeret konstrukció ismételt igénybevételét 2011. január 12-

l.
Javasoljuk továbbá az ezzel összefügg  csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2010. november 22.
Tisztelettel:

 Forgó Henrik    Kató Pálné
                           polgármester       jegyz



…./2010. (XII….) Ökt határozata

Tárgy: M ködési célú folyószámla hitelkeret szerz dés 2011. évre való megkötése a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete m ködési célú folyószámla hitelkeret
szerz dés megkötését (az Ötv. 88. §. (1) bekezdése b) és d) pontja alapján) engedélyezi 1 éves
id tartamra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel, mint az önkormányzati számlavezetéssel
megbízott pénzintézettel. Az igényelt hitelkeret mértéke 11.000.000.- Ft (azaz: Tizenegymillió
forint).

2.) Az 1.) pont szerinti hitelkeret megnyitását a képvisel -testület a 2009. - 2010. évre vonatkozó
azonos tárgyú szerz désben foglalt kamat kondíciónak (mindenkori jegybanki alapkamat + 3%)
megfelel en hagyja jóvá a rendelkezésre tartási jutalék mentesség fenntartása mellett.

3.) A Képvisel -testület a hitel fedezet garanciájaként – az inkasszálási jog megadása mellett – az
alábbi önkormányzati bevételeket, és ingatlan fedezetet jelöli meg:
- Önkormányzati helyi adó bevételekb l:

A 2011. évre tervezend  ipar zési adó bevétel 62 %-a:   11.000 eFt
-     Átengedett központi adókból:
      A 2011. évre tervezend  gépjárm  adó bevétel 82 %-a:   11.000 eFt

Pénzügyi forrásfedezet összesen:                                 22.000 eFt
      - Ingatlan fedezet:

Csanytelek belterület 31/5 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megnevezés , 2252 m2

alapterület , kivett min sítés  ingatlan.

4.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a határozat 1.) – 3.)
pontjaiban foglaltaknak megfelel en a m ködési folyószámla hitelkeret szerz dést az
önkormányzat nevében eljárva, annak képviseletében aláírja.

5.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa az Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet jét,
hogy a hitelkeret szerz déssel kapcsolatos el készít  munkálatokat végezzék el.

Végrehajtás határideje:
4.) pont 2010. december 31.
5.) pont 2010. december 15.

Végrehajtásért felel s:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje: a szerz dés megkötését követ  testületi ülés
Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége Vezet je (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-, és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár




