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Kepviselo-testiilete szamara

Tisztelt Kepviselo-testulet!

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester (7

A kepviselo-testuleti files tervezett idopontja: 2021. december 16. ................ sz. napirend

Targy: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo ules 
ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkbz allomany lekoteserol
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni, dontes nem sziikseges.
ELOKESZH 6 SZERVEZETI EGYSEG: JEGYZOI KABINET

KESZItETTE: JEGYZOI KABINET SZERVEZESIIRODA/ CZIRA Eva SZERVEZESIIRODA VEZETOJE^J, 
Dr. Bori Andras Ogyintezo^/ '—'j

PENZUGYI FEDEZETET nem igenyel, igazolas: dr r J
JOO1KONTROLL:

DR.VOLOSSZILVIA
ALJEGYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi [x]
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi [x]
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi [x]
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi [x]
Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi [x]
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag [x] 
velemenyezi
Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag/ Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag/ Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag/ Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag/ Varosiizemeltetesi Bizottsag/ 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) 
szamu onkormanyzati rendelet 17. § (1) bekezdese alapjan „A rendes tiles dllando napirendi 
pontja a polgdrmester irdsos tdjekoztatdja a lejdrt hatdrideju testuleti hatdrozatok 
vegrehajtdsdrol, az elozo kepviselo-testuleti ules dta tettfontosabb intezkedesekrol, ajelentosebb 
esemenyekrol es az onkormanyzati penzeszkbzdk dtmenetileg szabad rendelkezesu reszenek 
penzpiaci jellegii lekoteserol. ”
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Tajekoztatom a Kepviselo-testiiletet, hogy a 2021. evi polgarmesteri szabadsagolasi 
iitemtervemben szabadsag 2021. november honapban szabadsag nem volt iitemezve, szabadsag 
kivetelere ezen idoszakban nem keriilt sor.

Az atmenetileg szabad penzeszkoz allomanyra vonatkozo tablazathoz az alabbi kiegeszitest 
teszem: A Jozsefvarosi Onkormanyzat Magyar Allamkincstar ertekpapirszamlajan vezetett 
kotvenyallomanya 2021. szeptember 22-ei fordulonappal lejart. A 3.961.220.000 Ft toke + 
49.509.250 Ft kamat (hozam), mindbsszesen 4.010.729.250 penzallomany az onkormanyzat 
kbltsegvetesi vezerszamlajara visszavezetesre keriilt.

A 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) 6k. rendelet 14. § (2) bek. szerint a Kepviselo- 
testiilet felhatalmazza a Polgarmestert, hogy az Onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeit 
a bevetelek novelese celjabol egy evet meg nem halado futamideju betetkent lekosse vagy 
legfeljebb harom ev futamideju allamilag garantalt ertekpapirba fektesse. Ugyanezen szakasz (3) 
bekezdese meghatarozza, hogy a Polgarmester a (2) bekezdes alapjan hozott dontesrol a dontest 
koveto kepviseld-testiileti iilesen, az Onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeinek 
kezeleserol az eves beszamolorol szolo eldterjesztes kereteben tajekoztatja a Kepviselo- 
testiiletet.

A fentieknek megfelelden tajekoztatom a Kepviselo-testiiletet, hogy az Onkormanyzat 
szamlavezetd penzintezete, az OTP Bank Nyrt. a szabad penzeszkozeink 2021. evi lekotesere 
vonatkozoan az Onkormanyzati Allamkotveny kondiciojahoz kepest (evi 1%-os kamatozas) 
jelentosen kedvezobb ajanlatot tett (1,72%-os eves hozam). Mivel ebben az esetben nem kotveny 
jegyzeserol, hanem betetlekotesi miiveletrol van szo, amely gyakorlatilag kockazatmentes es 
magas likviditast biztosit, 2021. december 30-ai fordulonappal osszesen 5.000.000.000 Ft 
osszegii szabad onkormanyzati penzeszkoz OTP Banknal tortend lekoteserol dontottem. A 
szabad penzeszkozeink ilyen forman tbrteno lekotesevel onkormanyzatunk ev vegeig varhatoan 
6.597.260 Ft kamatbevetelt realizalhat.

Mellekletek: 1. sz.: Kepviseld-testiilet lejart hataridejii hatarozatokrdl tablazat
2. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat I.
3. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat II.
4. sz.: Fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol tablazat
5. sz.: Az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany 2021.12.02-i allapot szerint

Kerem a tajekoztatd tudomasul vetelet.

Budapest, 2021. december 06.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenbrzes:

.Saitos Csilla 
jlgyzo
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