JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi Bizottság üléséről

Készült: 2011. április 14-án a Polgármesteri Hivatal kis tanácstermében

Jelen voltak:

Szlávik József Pénzügyi Bizottság elnöke
Fleith Péterné Pénzügyi Bizottság tagja
Belányi Elemérné Pénzügyi Bizottság tagja
Horváth Péterné Pénzügyi Bizottság tagja
Balázs István alpolgármester
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Szlávik József:
Köszöntöm a megjelenteket. A meghívóban szereplő egy témát javasolom megtárgyalásra.
1.) Folyószámlahitel-keret megnyitása
Balázs István:
A 2011. évi költségvetés összeállításánál már kalkuláltunk azzal, hogy likviditási problémáink adódhatnak, de
számításaim szerint ezt későbbre prognosztizáltam. Az anyagból kiderül, hogy az előző évről áthúzódó jelentős
összegű kifizetések, valamint a tervezett bevételek egyes tételeinek elmaradásai okozzák a hitelkeret
megnyitásának szükségességét.
Horváth Péterné:
Az előterjesztés szerint a havi működés költsége 50 millió forint, ami nagyon szűk, már áprilisban elköltöttünk
114 millió forintot.
Csomor Ildikó:
Az 54 millió forint az az összeg, ami minden hónapban biztosan felmerül. A 114 millió forint tartalmazza a
beruházások fordított ÁFA-jának megfizetését, ami nem jelentkezik természetesen havonta.
Fleith Péterné:
A hitelfelvétel szükségessége mindenképpen fel kell, hogy hívja valamennyi önkormányzati dolgozó figyelmét a
nehéz gazdasági helyzetünkre.
Balázs István:
Minden egyes forint kifizetését át kell gondolni, át kell tekinteni az önkormányzati feladatellátás rendszerét,
megtakarításokat eredményező döntéseket kell előkészíteni és meghozni.

19/2011.(IV.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja, hogy a
Képviselő-testület
1.)
Megbízza Mihelik Magdolna polgármestert, hogy a költségvetés bevételei és
kiadásai ütemkülönbségéből adódó likviditási problémái áthidalása céljára
folyószámlahitel-keretet nyisson meg az OTP és Kereskedelmi Bank Zrt. Középdunántúli Régió tatabányai Fiókjánál. A folyószámlahitel-keret összege 250 000 000.Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint. A hitelkeret megnyitásának időpontja: 2011.
április 29.
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2.)
Kötelezettséget vállal hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel
futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait
betervezi és jóváhagyja, minden más működési kiadást megelőzően. A hitel
biztosítéka az Önkormányzat költségvetése.
3.)
A folyószámlahitel
forgalomképes ingatlanokat:

fedezetére

Ingatlan megnevezése
2258 hrsz-ú beépítetlen terület
2259 hrsz-ú beépítetlen terület
Szántó művelési ágú terület (Ipari
Parkban)

biztosítékként

felajánlja

az

alábbi

Nettó könyv szerinti értéke (forint)
24 409 000
29 684 000
92 160 515

4.)
Megbízza Mihelik Magdolna polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történő
megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.

Más felszólaló és napirendi pont nem lévén
az elnök az ülést bezárta .
K.m.f.

Szlávik József
Pénzügyi Bizottság elnöke
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