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2023. évi folyószámlahitel felvétele tárgyban 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének 
4. §-ban arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 
feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 
 
Bácsalmás Város Önkormányzata tárgyévi folyószámlahitelének rendelkezésre állása 2022. 
december 29-én lejár. 
 
A 2023. január 3-án esedékes munkabérek kifizetéséhez, az előre nem tervezett kiadások 
megelőlegezéséhez kapcsolódóan, az önkormányzat biztonságos és stabil működése 
érdekében, a likviditási zavar elkerülése miatt célszerű lenne 30 000 000 Ft folyószámlahitel 
felvétele 2023. évre úgy, hogy az már első munkabérek kifizetéséhez az önkormányzat 
rendelkezésre álljon, amennyiben szükségessé válik. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az éven belüli 
működési hitel igénybevételéhez nem kell a Kormány hozzájárulása. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdésében előírtakat is kérjük figyelembe venni, mely szerint a 
helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és minősített többséggel 
fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Határozati javaslat: 
                                             
Tárgy: 2023. évi folyószámlahitel felvétele 
 
1./ Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 
folyamatos stabil gazdálkodás megőrzése és elősegítése érdekében 30 000 000 Ft összegű 
folyószámlahitelt vesz igénybe a Takarékban Zrt-től 2023. január 3-i rendelkezésre állással és 
2023. december 31-ei visszafizetési határidővel. 
 
2./ A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, 
különös tekintettel a helyi adóbevételekre, - figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat - ajánlja fel.  
 
3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő évében a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.  
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételével 
kapcsolatban a Takarékbank Zrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
kölcsönszerződést aláírja. 
 
Határidő:a.) azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Operatív felelős: Horváth István Attila osztályvezető 
 
Határozatról értesül: Németh Balázs polgármester 
                                 Patocskai Ibolya jegyző 
                                 Horváth István Attila osztályvezető 
 
 
Bácsalmás, 2022. november 21. 
 
 
        Németh Balázs  
          polgármester 


