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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  költségvetési  támogatásból  kiutalt
fejlesztési,  beruházási  célra  kapott,  átmenetileg  szabad  pénzeszközeiből  javaslatot  teszünk
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Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési

támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormány rendelet
módosítása, az alábbi változást tartalmazza: A 76 §-a( 4) bekezdéssel és 95/A §-sal egészült ki,
mely az önkormányzatoknak lehetőséget biztosít arra, hogy a fejlesztési, beruházási céllal kapott,
költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlásával
hasznosíthatja, a támogatás felhasználásáig. A módosítás 2018. január 5-től hatályos.
A Magyar  Államkincstár  erről  szóló tájékoztató levele az előterjesztés 1.  számú mellékleteként
csatolásra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatokhoz nyitott alszámláinak összesített
egyenlege  3.077.302  E  Ft,  mely  összeg  egy  részéből,  a  várható  felhasználás  időpontjának
függvényében, hozam elérése érdekében értékpapír jegyzését tervezzük. 
Az így elért hozam kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.

Az értékpapír a támogatási cél megvalósulásának ütemében kerülne felbontásra, felhasználásra.

A fentiek ismeretében javaslatot teszünk értékpapír jegyzésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztést megtárgyalta:
-      a pénzügyi bizottság 2018. január 23.
-      a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 23.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalták, ezért a bizottságok véleményét az 
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2018. (I. 25.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési támogatásból kiutalt
fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékpapír

jegyzéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy határoz,  hogy Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata a központi költségvetéstől  kapott  átmenetileg szabad pénzeszközeiből a
várható  felhasználás  időpontjának  figyelembe  vételével,  állampapírt  jegyez,  a  jegyzés
időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb kamatozás mellett.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  jelen
határozat 1. pontja alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket értékpapír jegyzése érdekében,
az intézkedés időpontjában aktuális vételi áron.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője

Határidő: 2018. folyamatos

Dunaújváros, 2018. január 25.

                      

  Pintér Attila s. k.                       Hingyi László s. k.           
   a pénzügyi bizottság                     a gazdasági és területfejlesztési    

        elnöke   bizottság elnöke


