
Lengyeltóti Város Önkormányzat Polgármestere 

8692 Lengyeltóti, Zrínyi u.2 

 

Ügyiratszám: 3350/2012 

    

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. március 29-én tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d:  Folyószámlahitel felvétele 

 

E l ő a d ó:      Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata az 5/2012.(II.29.) számú képviselő-testületi határozatával 

fogadta el a 2012.évi költségvetési rendeletét. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi 

főösszege 702.923 e Ft, kiadási főösszege 803.404 e Ft,  a hiány összege 100.481 e Ft, melyből 

43.994 e Ft összeg az előző évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra és 56.487 e Ft összeg a 

tervezett forráshiány. 

Az eddigi teljesítési adatokat figyelembe véve finanszírozási probléma nem volt, a szükséges 

kiadások teljesítésekor mindig rendelkezésre álltak a bevételek. Azonban biztonságot jelentene 

az Önkormányzat számára egy folyószámla hitelkeret rendelkezésre állása, mivel a folyamatban 

lévő feladatok teljesítésére előreláthatólag nem lesz elegendő fedezet.  

Az OTP Bank Nyrt tájékoztatása szerint a jogszabályváltozások miatt azonban 12 hónapra már 

nem kaphatunk éven belüli folyószámlahitelt, csak ez év december 31-ig.  

Az átmeneti likviditási problémák leküzdésére szükségesnek tartom a folyószámla hitelkeret 

rendelkezésre állásának az igénybevételét. 

Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Határozati javaslat: 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyó működési kiadások teljesítéséhez 

folyószámlahitelt vesz igénybe. 

A hitel összege: 10.000.000.- Ft., azaz Tízmillió.- forint. 

A hitel futamideje: 8 hónap 

A hitel lejárata: 2012. 12. 31. 



Az önkormányzat  kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. március 19.                                      Zsombok Lajos       

             polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Huberné Bajzik Ibolya         

vezető-főtanácsos  

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 

8692 Lengyeltóti, Zrínyi u.2 

 

Ügyiratszám: 3350-2/2012 

    

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. augusztus 30-án tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d:  Folyószámlahitel felvételhez ingatlanfedezet 

 

E l ő a d ó:      Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat az 54/2012.(III.29.) számú képviselő-testületi határozatával 

már döntött a folyószámlahitel felvételéről, azonban az OTP akkori szóbeli tájékoztatás miatt 

nem került benyújtásra. Amennyiben az igény most mégis benyújtásra kerül az OTP BANK -

felé előreláthatólag szükség lesz ingatlan fedezetre, melyhez képviselő-testületi határozat 

szükséges.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Határozati javaslat: 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyó működési kiadások teljesítéséhez 

folyószámla hitelt vesz igénybe. 

A hitel összege: 10.000.000.- Ft., azaz Tízmillió forint. 

A hitel futamideje: 4 hónap 

A hitel lejárata: 2012. 12. 31. 

Az önkormányzat  kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 

Az önkormányzat a költségvetési bevételekből a mindenkori jogszabály alapján 

engedményezhető bevételeket, a hitelkeretet rendelkezésre bocsátó OTP Bank Nyrt.- re 

engedményezi, illetve az önkormányzat fizetési számláira és alszámláira (ahol ezt jogszabály 

nem zárja ki) inkasszót engedményez. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel fedezetéül felajánlja Lengyeltóti, 

Zrínyi u.34 szám alatti, és a Lengyeltóti, Zrínyi u. 4. szám alatti lakóházakat. Nyilvántartásunk 

szerint az ingatlanok Bruttó értéke 20.936.048.- Ft. (10.934.000.- Ft + 10.002.048.- Ft.) 



Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, valamint a hitelszerződés aláírására a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt. 

 

 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. augusztus 23.                                      Zsombok Lajos       

                polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Huberné Bajzik Ibolya         

vezető- főtanácsos  

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


