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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én alkotta meg 
a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) számú önkormányzati 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 után eltelt két hónapban már voltak olyan jelek – 
elsősorban a januári központi bérfizetés havonkénti visszavonása, valamint az 
önkormányzati feladatok normatív alulfinanszírozottsága, amelyek arra utaltak –, 
hogy a bevételek és a kiadások teljesülése, valamint a felmerülése közötti összhang 
megteremtése érdekében, indokolt lenne a likvid hitel felvétele. 
 
A számlavezető pénzintézettel folytatott egyeztetések alapján a pénzintézet a 2013. 
évben betervezett helyi adó és gépjárműadó együttes összegének 25 %-os mértékéig 
nyújtott likvid hitelt 2013. szeptember 30-ig.  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a likvid hitel felvételéről 
szóló 37/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján 2013. május 1. – 2013. szeptember 
30. közötti időtartamra 2500 eFt likvid hitel szerződés megkötésére került sor. 
 
A szeptember 30-i határidő, mint azt már áprilisban is jeleztem, külön kérelem 
alapján meghosszabbítható. 
  
A költségvetés likviditásának további biztosítása érdekében, 2013. december 20-ig, 
1000 eFt összegre, a likvid hitel szerződéshosszabbítását javasolom kérelmezni a 
számlavezető pénzintézetnél. 
 
Javasolom, hogy a hitel fedezetéül az Önkormányzat 2013. évi adó, és ha szükséges, 
akkor az egyéb saját bevételeit jelölje meg. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2013. szeptember 11. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(…….) határozata 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a likvid hitel 

felvételéről szóló 37/2013. (IV. 25.) számú határozatának a módosításról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 
25.) számú határozatának a módosítása” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmezi az OTP Bank 
Nyrt-vel fennálló likvidhitel szerződés lejárati határidejének a módosítását, 
ezért a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 25.) számú határozatának 
1. és a 3. pontját a következők szerint módosítja: 
 
„1.  Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, 

működési célra 2013. május 1. – 2013. szeptember 30-ig 2500 eFt 
összegű, 2013. október 1. – 2013. december 20-i időtartamra pedig 
1000 eFt rulirozó jellegű likvid hitelt vesz fel az OTP Nyrt-től. 

 
  3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel fedezetéül 

az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a települési önkormányzat 
általános működési és ágazati feladatainak támogatását, továbbá a 
gépjárműadóból a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján az 
Önkormányzatot megillető bevételeit és a helyi adókból származó 
bevételeit.” 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés-módosítás aláírására. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
 
A végrehajtásért felelős köztisztviselő 
 
                     Scher Ágota irodavezető 
  
Eplény, 2013. szeptember 11. 
 
 

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

 


