
                                                                                             
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. november 18-i ülésére 

 

Tárgy:  A Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzat módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 65/2008. (III.7.) KT. számú határozatával hagyta jóvá és 

69/2010. (IV. 30.) KT sz valamint a 158/2011. (VII. 5.) KT sz határozataival módosította a 

Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).  

A Szabályzat meghatározza többek között a kötvényforrás-kezeléssel kapcsolatos 

alapfogalmakat, szabályozza a kockázatkezelés módját, a döntéshozatali eljárás rendjét és 

meghatározza a döntéshozatali fórumokat is (Operatív Team, Stratégiai Team).  

A Szabályzat V. fejezete 1. pontjában került meghatározásra a Stratégiai Team feladata, 

összetétele az alábbiak szerint:  

 

 

„1. Stratégiai team 

 

A Stratégiai Team  feladata a Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetére, gazdálkodására 

hosszú távon (ki)ható kockázati tényezők számbevétele, a kockázatkezelés általános és 

specifikus cselekvési keretének kialakítása, a pénzpiaci kockázatok vonatkozásában két 

kockázati tényező, a kitettség devizanemének (devizanem váltás) és a kamatozás módjának 

(fix vagy változó) változtatására ajánlások megfogalmazása.  

 

A Stratégiai Team tagjai: 

1. Békés Megye Képviselő-testülete Elnöke; 

2. Békés Megye Képviselő-testülete társadalmi megbízatású Alelnöke; 

3. Békés Megye Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési 

Bizottsága elnöke; 

4. Vagyonkezelésben, vagyongazdálkodásban, vagyonhasznosításban, befektetési 

alapok kezelésében jártas monetáris pénzügy-politikai szakemberek (külső) (a 

képviselő-testület elnöke jelöli ki). 

 

Tanácskozási joggal részt vesz a Stratégiai Team munkájában a kötvény-kezeléssel megbízott 

önkormányzati szakértő.  

A Team munkájának technikai előkészítéséért felel Békés Megye Képviselő-testületének 

Elnöke által megbízott Hivatali szervezeti egység képviselője.” 
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Tekintettel arra, hogy a korábbi, pénzügyi, gazdasági, vagyongazdálkodási kérdésekben jártas 

társadalmi megbízatású Alelnök helyébe nemzetközi kapcsolatokért felelős társadalmi 

megbízatású Alelnök lépett, és így tevékenysége és feladatköre nem érinti a Stratégia Team 

ügykörét, szükségessé vált a Szabályzat Stratégia Teamre vonatkozó részének aktualizálása.  

Ennek megfelelően kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Stratégiai Team új 

összetételét a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a Likvid Pénzeszköz- és Kockázatkezelési Szabályzatának 

V. fejezet 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Stratégiai team 

 

A Stratégiai Team  feladata a Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetére, gazdálkodására 

hosszú távon (ki)ható kockázati tényezők számbevétele, a kockázatkezelés általános és 

specifikus cselekvési keretének kialakítása, a pénzpiaci kockázatok vonatkozásában két 

kockázati tényező, a kitettség devizanemének (devizanem-váltás) és a kamatozás 

módjának (fix vagy változó) változtatására ajánlások megfogalmazása.  

 

A Stratégiai Team tagjai: 

1. Békés Megye Képviselő-testülete Elnöke; 

2. Békés Megye Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési 

Bizottsága elnöke; 

3. Vagyonkezelésben, vagyongazdálkodásban, vagyonhasznosításban, befektetési 

alapok kezelésében jártas, monetáris pénzügy-politikai szakemberek (külső) (a 

képviselő-testület elnöke jelöli ki). 

 

Tanácskozási joggal részt vesz a Stratégiai Team munkájában a kötvény-kezeléssel megbízott 

önkormányzati szakértő.  

A Team munkájának technikai előkészítéséért felel Békés Megye Képviselő-testületének 

Elnöke által megbízott Hivatali szervezeti egység képviselője.” 

 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

Felelős: dr. Pacsika György mb. osztályvezető, a Szabályzat egységes szerkezetbe 

foglalásáért 

Határidő: 2011. november 21. 

 

 

Békéscsaba, 2011. november 9. 

 

 

 

Farkas Zoltán 


