Előterjesztés
Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről
1. előterjesztés száma: 69/2022.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: ajánlat
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
− Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.
rendelet
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
Bicske Város Önkormányzata célhoz kötött felhasználású pénzeszközeit bankbetét lekötésként
szeretné kamatoztatni a számlavezető hitelintézetnél.
Jelen időpontban a víziközmű bankszámlán 461 390 140,- Ft összeg van, amelyből javasolt 400
MFt (LCR) bankbetét lekötés 90 napra.
Az építményadó számlán 510 375 745,- Ft összeg van, amelyből javasolt 300 MFt (standard)
bankbetét lekötés 90 napra.
A Takarékbank Zrt. Bicske Város Önkormányzata részére egyedi konstrukcióban ajánlott betéti
kamatokat lekötésre az alábbiak szerint (2. melléklet):
− bankbetét lekötés esetén 90 napra (LCR) – 6,13%,
− bankbetét lekötés esetén 90 napra (standard)– 5,82% kamat.
Fentiekre tekintettel javaslom 400 MFt bankbetét lekötés (LCR) 90 napra és 300 MFt bankbetét
lekötés (standard) 90 napra.
Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását.
Bicske, 2022.04.28.
Tisztelettel
Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet a 69/2022. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Takarékbank Zrt. által Bicske Város
Önkormányzata részére bankbetét lekötésre adott egyedi ajánlata alapján
1. a 50420410 - 10000245 számú víziközmű használati díj bankszámláról 400 MFt értékű
bankbetétet leköt 90 napos futamidőre,
2. a 50420410 - 10000496 számú építményadó bankszámláról 300 MFt értékű bankbetétet
leköt 90 napos futamidőre,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.

Határidő:
Felelős:

2022.05.04.
polgármester

