
 

A Magyar Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével a rendkívüli járványveszély miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet során a polgármester által  

meghozott képviselő-testületi feladat-és hatáskörbe tartozó döntések 
 

Bátonyterenye Város Polgármesterének 

48/2020. (XII.08.) sz. HATÁROZATA 
 

a Városi Önkormányzat folyószámlahitel 2021. évi felvételéről 

 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormány által elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörömben eljárva a Városi Önkormányzat folyószámlahitel 2021. évi felvételéről szóló 

javaslat tárgyában az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a likviditás és az 

önkormányzat kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 

95.000.000 Ft összegű naptári éven belüli folyószámlahitelt vesz fel a 2021. évre az alábbi 

feltételek mellett: 

- folyószámlahitel célja:   a 2021. évre tervezett feladatok végrehajtásához  

átmeneti, külső forrás biztosítása, az 

önkormányzati likviditás folyamatos fenntartása 

- folyószámlahitel keret:   95.000.000 Ft, azaz kilencvenöt millió forint 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %,  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 %  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 %  

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor  

- futamidő:     2021. január 2-től – 2021. december 31-ig 

 

Az Önkormányzat a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető 

helyi adó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit, köztük a jogszabály alapján fedezetbe 

vonható általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. 

 

2. A 60/2018. (V.30.) Öh. számú határozattal elfogadott és az OTP Bank Nyrt-vel 2018. 

április 26-án megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű jelzálogszerződés jelen hitel fedezetéül 

kiterjesztésre kerül, mely az alább felsorolt 4 db ingatlanra vonatkozik: 

- 1844 hrsz.      3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 1.  

- 1841/2 hrsz.   3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 3.  

- 2748/63 hrsz. 3070 Bátonyterenye, Városház út melletti beépítetlen terület 

- 0304/2 hrsz.   3070 Bátonyterenye, Petőfi út 24. 
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3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, továbbá a hitel és a 

hitelhez kapcsolódó járulékok az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe történő 

betervezésére. 

 

4. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy megfelel a Stabilitási tv. 10 § (3) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak, miszerint az önkormányzatnak a naptári éven belüli hitel felvételéhez 

nincs szüksége a Kormány hozzájárulására. 

 

5. Az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelem benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és a 

folyószámla-hitelszerződés aláírására a polgármester és a városgazdálkodási osztályvezető 

(mint pénzügyi ellenjegyző) jogosult. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

Bátonyterenye, 2020. december 8. 

 

 

 

 

        Nagy – Majdon József 

                 polgármester 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 112/2020.(XII.08.)Öh.sz. határozata. 

                                                  
Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 

2. Dr. Lengyel Tamás jegyző – helyben 

3. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető - helyben 

4. Irattár 
 

 

 

 

 


