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Munkabérhitel keret igénylésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében ( a forráshiány nagysága miatt) 
javasoljuk munkabérhitel keret megállapítását kérni az számlavezető OTP Nyrt-től 10 millió 
forint összegben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hitelkeretet fel is használja az 
önkormányzat. 
A munkabérhitel keret engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot meg 
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt. 
 
 
Kengyel, 2016. február 23. 
 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
 
____/2016.(______) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Munkabérhitel igénybevételéről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat alkalmanként maximum 10 millió Ft összegű munkabérhitel 
igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. 
 
A hitel végső lejárata: 2016. december 31. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kölcsön rendelkezésre tartási idején belül az 
OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb kölcsön folyósítását, ha az előzőleg 
folyósított kölcsön – a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul 
kiegyenlítésre került. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön kamatát és járulékos 
költségeit a kölcsön teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve az egyéb számlákat), ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a 
kölcsön futamideje alatt amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján az 
Önkormányzati munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a 



munkabérhitel szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, 
valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként/havonta igénybe vehető kölcsön 
összegét a tárgyévi személyi juttatások tervezett éves összegének egy havi mértéke, továbbá a 
várható következő havi, a Kengyel Községi  Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján 
nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati munkabérhitel szerződést, valamint annak 
mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Kengyel Községi Önkormányzat  képviseletében aláírja. 
 
Erről értesül: 

1. OTP Nyrt Szolnok 
2. Nagy Szilárd polgármester 
3. Dr Fekete Nóra jegyző 
4.  Irattár 

 
 


