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Határozati Összesítő

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019.XI.27-én tartott
Képviselő-testület rendkívüli ülésén hozott határozatairól
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

ELŐADÓ

NAPIREND
1.

Számlavezető banktól folyószámlahitel felvétel

Leidinger István polgármester
Szakmai előkészítő: Baloghné Berend
Gabriella Viktória Pénzügyi
csoportvezető

202/2019. (XI.27.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 2 nem szavazattal úgy határozott, hogy
1./Az önkormányzat likviditási helyzetére figyelemmel – előzetesen elemzések alapján – 200 000 000
Ft folyószámla- hitelkeret felvétele indokolt az önkormányzat számlavezető bankjától, a K&H Banktól.
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre bocsátásának feltételei:
Éven belül visszafizetés, amely a 2019.december hónapban befolyó adókból, a fennmaradó összeg a
decemberi központi támogatás összegéből kerül törlesztésre.
Az indikatív finanszírozási ajánlat alapján éves kamatláb: naponta változó 1 napi BUBOR+1,00 %
kamatrés, de minimum a Kamatrés mértékével megegyező.
A rendelkezésre tartás mértéke minimális, 0,25%.
A bírálati díj: díjmentes.
Lejárat napja: minden naptári év utolsó banki munkanapja.
Rendelkezésre tartási időszak: a hitelkeret nyitás naptári évének utolsó banki munkanapjáig, majd ezt
követően minden naptári év első banki munkanapjától a naptári év utolsó bank munkanapjáig.
Biztosítékok: felhatalmazó levél beszedési megbízás benyújtására Pomáz Város Önkormányzatának
fizetési számlájára, valamint ingatlan jelzálog.
Az ingatlan jelzálogul megjelölt vagyonra vonatkozóan külön határozatban kerül felhatalmazás
Leidinger István polgármester részére.
2./ A folyószámla-hitelkeretből 2019.december 31 napjág a napirend tárgyalásához előkészített és a
döntéshozó Képviselő-testület számára beterjesztett megalapozó számításokat figyelembe véve lehet
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igényelni folyószámla-hitelt, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat által felvett hitel összege 2019
december 31 napjáig visszatörlesztésre kerül.
Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a folyószámla hitelkeret 1./ pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki
szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Baloghné Berend Gariella Viktória Pénzügyi csoportvezető
203/2019. (XI.27.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 2 nem szavazattal úgy határozott, hogy
a K&H Banktól igényelt 200 millió Ft keretösszegű folyószámla-hitel ingatlan fedezetéül
Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló
3611/11 hrsz-u ,3611/12 hrsz-u, 3611/16 hrsz-u, 3611/17 hrsz-u,3611/18 hrsz-u,
3611/19 hrsz-u,3629/27 hrsz-u valamint 3629/29 hrsz-u kivett beépítetlen ingatlanjait jelöli meg.
Felhatalmazza Leidinger István polgármestert a K&H Bank által megajánlott folyószámla-hitel
szerződés biztosítékául a fent megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felajánlására és azok
elfogadása esetén az erre vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Leidinger István polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi csoportvezető
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