
 
Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata likvidhitel szerződésének megújításáról 
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. szeptember 1-jén folyószámlahitel szerződést kötött 
számlavezető Bankjával, az UniCredit Bankkal. 
 
A közbeszerzési eljárásokról szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9§ f) pontja alapján a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása alól kivételt képeznek. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 10. § (3) alapján nincs 
szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot 
keletkeztető ügyletéhez.  
 
A város jelenlegi gazdálkodása stabil, likviditása biztosított. Likvid hitel igénybevételére egyrészt 
abban az esetben kerül(het) sor, ha a betét lekötés felbontásával nagyobb kamathozamtól esünk el, 
mint amennyibe a hitel kamata kerül, másrészt a 2017. évre tervezett nagyobb volumenű, egy 
összegben fizetendő, illetve rövid időtáv alatt elkészülendő beruházások tehetik szükségessé 
igénybevételét.  
A folyószámla hitel használatára a 2016-os évben nem került sor. 
Az UniCredit Bank által megküldött szerződés tervezet 2017.07.15-ig szól, a szerződés 
meghosszabbítására a 2016. év zárásának bank általi kockázat elemzése után van újból lehetőség. 
 
A jelenlegi szerződés hitelkamata 1 havi BUBOR +1,64%, rendelkezésre tartási díj a hitelkeretet 
nem terheli. 
 
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 42. 
§-a alapján a képviselő- testület hatásköréből nem ruházható át „a gazdasági program, a hitelfelvétel, 
a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 
alapítványi forrás átvétele és átadása”, ezért kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazását a 
likvidhitel szerződés megkötésére. 
  
Biatorbágy, 2017. január 11. 

Tisztelettel: 
 

        dr. Kovács András s.k. 
         jegyző 
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Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2017. (I. 26.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata likvidhitel keret szerződésének 
megújításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
  

1. Biatorbágy Város Önkormányzata likvidhitel keret szerződést köt a számlavezető 
UniCredit Bankkal, 

2. felhatalmazza Tarjáni István polgármestert 300.000 e Ft. összegben 2017. 07. 15. 
napi lejárattal a számlavezető UniCredit Bankkal történő szerződés megkötésére.  

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. február 1. 

Végrehajtásért felelős: pénzügyi osztály 
 
 
 
 
 
 


