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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni,

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendö.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselőtestület és az Önkormányzat közös feladata a felelös vagyongazdálkodás. Ennek
része azon pénzek kezelése, melyek hosszabb ideig az Önkormányzat számláin találhatóak,
például egy majdani bemházás fedezeteként.

Fontos, hogy a mostani, egyre emelkedö inflációs kömyezetben ezen pénzek lekötése a lehetö
legjobb konstrukcióban történjen 1-2-3 hónapos lekötési periódusokkal.

Piaci viszonylatban nagyon kedvező ajánlatot kapott az Önkormányzat a Raiffeisen Banktól
egy olyan technikai takarékszámla vezetésére, ahol a fentiek szerint tudjuk kamatoztatni a
pénzünket.

A technikai számla adottsága, hogy nem szükséges hozzá bankot váltania az
Önkormányzatnak, így a számlavezetö bankunk továbbra is az OTP Bank marad.

Javasoljuk, hogy nyissuk meg a fentiek szerinti takarékszámlát és a lazareth-i gyűjtöszámlán
szereplő pénzösszegböl 30 millió forintot vezessünk át 1-3 hónapos lekötéssel.

Kérem a Képviselö-testületet, hogy támogassa a határozatijavaslatot.

Pilisborosjenö, 2022. március 3.

Bubik Szabolcs
elnök



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testület úgy dönt, hogy
1. Technikai takarékszámla vezetésére kérifel a Raiffeisen Bankot a lazarath-i

befizetések számára.

2. A takarékszámlán a pilisborosjenői ún. lazaretíi-i gyűjtöszámlán szereplő
pénzösszegből 30 millió forintot helyez el 1-3 hónapos lekötéssel.

3. Az inflációs folyamatok és a jegybanki alapkamat változásának figyelembe vételével,
jelentös változás esetében újra kívánja tárgyalni a lekötés mértékét és határidejét

4. A Képviselö-testület felkéri a Jegyzöt, hogy az 1) és 2)-es pontban foglaltakról
gondoskodjon.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: 2022. március 31.


