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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én alkotta meg 2013. évi 

költségvetéséről a rendeletet. 

A rendelet nem tartalmazott felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy 2013. év folyamán a 

gazdálkodás zavartalansága érdekében éven belül lejáró likvid hitelt vegyen fel az 

Önkormányzat. 

 

A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban viszont már voltak olyan jelek, amelyek arra 

utaltak, hogy a bevételek és a kiadások teljesülése és felmerülése miatti összhang 

megteremtése indokolja likvid hitel felvételét. 

 

A számlavezető pénzintézettel folytatott előzetes egyeztetés alapján a pénzintézet a 2013. 

évbe betervezett helyi adó és gépjárműadó együttes összegének 25 %-os mértékéig nyújt 

hitelt 2013. szeptember 30-ig. A szeptember 30-i határidő, külön kérelem alapján 

meghosszabbítható. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá 

2013. május 1. – 2013. szeptember 30. közötti időtartamra 2500 eFt likvid hitel szerződés 

megkötéséhez. 

 

Javasolom, hogy a hitel fedezetéül az Önkormányzat 2013. évi adóbevételeit jelölje meg. 

 

 

Eplény, 2013. április 19. 

 

 

 

 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

likvid hitel felvételéről 

 

 

1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 2500 

eFt összegű, rulirozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2013. május 1. – 2013. szeptember 30-

i időtartamra az OTP Nyrt-től. 

 

2. Eplény Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

3. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re engedményezi 

az átengedett gépjárműadóból és helyi adókból származó bevételeket. 

 

4. Eplény Községi Önkormányzat inkasszójogot biztosít az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

költségvetési számlájára. 

 

5. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

hitelszerződés, az engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós 

felhatalmazás aláírására. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő:  2013. április 30. 

 

A végrehajtásért felelős köztisztviselő 

 

                     Scher Ágota irodavezető 

 

 

Eplény, 2013. április 24. 

 

 

 

 Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

 polgármester                  jegyző 


