
 

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 

49/2020. (XII.08.) sz. HATÁROZATA 
 

a Bátonyterenyei Közművelődési NKft. 2021. évi folyószámlahiteléről 

 

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 Bátonyterenyei Közművelődési NKft. 2021. évi folyószámlahiteléről 

szóló javaslat tárgyában az alábbi határozatot hozom: 

 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hozzájárul az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Közművelődési NKft. által - annak likviditása 

biztosítása érdekében - a számlavezető OTP Bank NyRt-től 10 millió Ft keretösszegű naptári 

éven belül lejáró folyószámlahitel 2021. évi felvételéhez. A hitel visszafizetés végső 

határideje: 2021. december 31. 

 

 

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

folyószámla-hitelszerződés aláírására Közművelődési NKft. ügyvezetője jogosult. 

 

 

3. Az Önkormányzata az 1. pontban foglalt folyószámlahitel és járulékai megfizetéséhez 

készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalási megállapodás aláírására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére a polgármester és a városgazdálkodási osztályvezető 

(mint pénzügyi ellenjegyző) jogosult. 

 

 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a hitelszerződéshez 

kapcsolódóan önkormányzatot terhelő tényleges fizetési kötelezettség keletkezik, annak 

összegét a 2021. évi költségvetési rendeletébe betervezi. 

 

 

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

pontjában foglaltaknak, miszerint a Közművelődési NKft. által felvenni kívánt 

folyószámlahitelhez vállalt önkormányzati kezességvállalásához nincs szükség a Kormány 

hozzájárulására.  
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

Maruzs-Molnár Ágnes ügyvezető 

dr. Lengyel Tamás jegyző 

Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

Bátonyterenye, 2020. december 8. 

 

 

        Nagy – Majdon József 

                 polgármester 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 113/2020.(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. Maruzs-Molnár Ágnes ügyvezető – székhelyén 
5. Irattár 

 

 

 

 

 


