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Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről,
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április
26.-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat pénzügyi likviditásának biztosítása érdekében 2006. évtől
kezdődően testületi felhatalmazással folyószámla hitelkeretet vettünk igénybe.
Rendívül fontos volt a kiadások folyamatos teljesítése érdekében, hiszen az
önkormányzat működési-, és helyi adóbevételei ciklikusan érkeznek. Az év
első negyedévében minimális a bevételünk, a központi költségvetési források
pedig nem elegendőek a segélyek, a munkabérek és járulékaik, valamint az
éppen abban az időszakban magasabb működési költségek kiegyenlítésére.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az
önkormányzatok működési hitelfelvételének tekintetében csak a likvid, tehát a
naptári éven belül visszafizetett hitel fogalmát tartalmazta. Ez azt jelentette
volna, hogy 2012. december 31.-én nem lehetett volna működési hitelünk.
Emiatt költségvetési rendeletünket 2.§.(5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„ (5) a költségvetési hiány külső finanszírozására:
a) A (4) bekezdésen felüli 32.813 működési költségvetési hiány külső
finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a működésképtelen
önkormányzatok támogatására.
Amennyiben a támogatási összeg nem éri el a működési hiány összegét, a
Polgármester a támogatásról szóló értesítést követő legközelebbi képviselő-

testületi ülésre intézkedési tervet nyújt be a forráshiány megszüntetésre
vonatkozóan. „
Az Országgyűlés 2012. március 26.-án, a tavaly decemberben elfogadott
stabilitási törvényt módosította annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak egyedi kormányzati engedéllyel - legyen lehetőségük ezen az éven túlnyúló
működési hitelt felvenniük.
A stabilitási törvény azon előírásának hatályon kívül helyezésével, amely szerint
az önkormányzatok működési célra csak likvid hitelt vehetnek fel, a
törvényalkotó biztosította az idén még tervezhető működési célú hiány
finanszírozásának lehetőségét.
A hitelkeretünket mindenképpen meg kellene újítani, hiszen az egy éves
időtartam 2012. május 19.-én lejár, a 2012. évi gazdálkodásunk a II. félévi
adóbevételek megérkezéséig
nélküle nem megoldható, ezért kérjük a
Képviselő-testület döntését a hitelkeret meghosszabbítására vonatkozóan:
Határozati javaslat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
folyószámla hitelkeretére vonatkozó 2012. május 19.-én lejáró szerződésének
2013. május 18-ig történő meghosszabbítását határozza el.
A hitel és járulékainak törlesztését a mindenkori költségvetéséből biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy 2012. december 31-ig a 2013. évre vonatkozó
egyedi kormányzati engedélyt kérje meg, felhatalmazza továbbá, a számlavezető
pénzintézettel történő szerződéskötésre és egyéb feltételekre vonatkozó
megállapodásra, nyilatkozattételre.
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