
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének               4. napirend  
2016. november 17-i rendes nyílt ülése 

  1

 

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 101/2016. 

 

Tárgy: Döntés 2017. évi likvidhitel-keret igénybevételéről  

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Nagykovácsi, 2016. november 9. 

 

jegyző 

 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2016. november 9. 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Döntést előkészítő – indokolási rész 

Előzmény: 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015. (XII. 17.) 
határozatában hozzájárult, hogy az Önkormányzat 10.000.000.-Ft likvidhitel-keretre 
szerződést kössön a számlavezető Erste Banknál a 2016. költségvetési évre vonatkozóan. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 1. §. c) szerint a 
likvidhitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, azaz ezt a fajtájú hitelt az 
önkormányzatok csak az év közben jelentkező átmeneti likviditási problémáik áthidalására 
vehetik igénybe, december 31-re a likvidhitel állománynak 0-nak kell lenni.  

Tényállás 

A számlavezető bank előírja, hogy az Önkormányzat évenként rendelkezzen a likvidhitel-
keret igénybevételéről szóló döntéssel, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
2017. évre vonatkozóan likvidhitel-keret igénybevételéről határozni szíveskedjen.  

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016-ban nem volt szükség a likvidhitel 
keret igénybevételére, (tehát tényleges hitelfelvételre nem került sor), a rendelkezésre 
tartási jutalék mértéke 1%/év. 

Nagykovácsi, 2016. november 9.  

 Tisztelettel: 

 Kiszelné Mohos Katalin  
 polgármester 

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés 2017. évi likvidhitel-keret igénybevételéről  

A/ változat 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2016. december 31-én lejáró likvidhitel-keretét 2017-ben változatlan, 10 
millió forintos keretösszeggel megújítja. 

B/ változat 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2016. december 31-én lejáró likvidhitel-keretét 2017-ben nem kívánja 
meghosszabbítani. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 


