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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2010. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. október 29-én 1400 órai kezdettel megtartott  rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János Ferenc képviselő és Dudás Gergely alpolgármester 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 
1. Folyószámla hitel felvétele – szóbeli előterjesztés Hajnis Ferenc polgármester 
 
 

1. Napirend Folyószámla hitel felvétele – szóbeli előterjesztés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos, akár mennyire nem szerettük volna, mégis rákényszerülünk hitel felvételére. Felkérem Pénzes Klára 
pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztasson minket a hitelfelvétel lehetőségeiről. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
A képviselő-testület 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén értékeltük a féléves gazdálkodást és 
költségvetésünket módosítottuk a tárgyévi realizálható bevételeknek és kiadásoknak megfelelően. Több tényező 
együttes hatására a költségvetésünk forráshiányossá vált. Ezek közül a legjelentősebbek az iparűzési adó 
bevételünk visszaesése, a szemétszállítással kapcsolatos kiadások éves szintre emelkedése, valamint a kultúrház 
helyreállítási kiadásainak jelentkezése.  
A forráshiány rendezésére hitel felvételt irányoztunk elő költségvetésünkben. A hitel előirányzatunk összege 
4.600 ezer forint. Ez terveink szerint két részre tagozódik.  
Egyrészt támogatást megelőlegező hitel felvételére volt szükség a faluház akadálymentesítésének 
előfinanszírozására. Ennek a hitelnek a visszafizetését még erre az évre terveztük is kiadásaink között. 
Támogatási kölcsönként – a képviselő-testület döntése alapján – 2 millió forintot vettünk fel Bánk Község 
Önkormányzatától. 
A forráshiány megszüntetéséhez szükséges további 2.600 ezer forint hitel felvételéről, annak konkrét 
szerződéskötéséről még nem hozott döntést a képviselő-testület. Látva a tárgyévi bevételeink és kiadásaink 
ütemét, fontosnak tartjuk, hogy erről döntés szülessen, hiszen a működéshez szükséges pénzügyi hátteret 
folyamatosan biztosítanunk kell.  
Felmértük a lehetőségeinket, elsősorban a számlavezető pénzintézetünk konstrukcióit vizsgáltuk, mivel 
viszonylag alacsony hitelösszegről van szó és rövid távú hitel futamidőben gondolkodunk. Két lehetőséget 
vettünk számba. 
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- Rövid lejáratú működési hitel felvétele, ahol a hitelszerződés megkötését követően a hitelt kiutalják 
részünkre, ezt követően a tőke- és kamattartozást meghatározott időközönként (havonta, negyedévente) 
fizetjük, a hitel lejárata egy év. 

- A másik lehetőség a folyószámla hitel felvétele, ahol a hitelszerződésben egy folyószámla-hitel keretre 
kötünk szerződést, ezáltal a számlánk a keret erejéig mehet negatív irányba. Amint bevétel érkezik a 
számlánkra, a hitelt törlesztik belőle. Itt nincs konkrét hitel kiutalás és visszafizetés sem, a kamatokat a 
tényleges igénybevétel alapján kell fizetnünk. A hitel maximális futamideje szintén egy év. 

A hitel kamatait tekintve a banki közlemény szerint mindkét esetben éves 17,5%-kal kell számolnunk. A 
folyószámla hitelnél csak arra az időszakra és összegig kell kamatot fizetnünk, amikor ténylegesen hitelünk 
keletkezik, vagyis amikor a bankszámlánk mínuszba megy. 
Tekintettel arra, hogy ez utóbbi lehetőség sokkal rugalmasabb és nagyobb mozgásteret biztosít, folyószámla hitel 
felvételét javasoljuk, és a hitelkeret összegeként a jelenlegi költségvetési hiány összegét határozzuk meg. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk 2.600.000 Ft folyószámla hitelt vegyen fel, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

98/2010. (X.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési működési kiadások 
fedezetének biztosítására 2.600.000 Ft folyószámla hitelt kíván felvenni az OTP Bank 
Nyrt. Salgótarjáni Igazgatóságától.  
A hitel végső lejárata 2011. október 31. 
A hitel biztosítékaként szolgál a Tolmács Község Önkormányzat 2010. és 2011. évi 
költségvetési bevétele. 
Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal a felvételre kerülő folyószámla 
hitel visszafizetésére, legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 
mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea 
körjegyzőt, hogy az OTP Bank Nyrt. Salgótarjáni Igazgatóságától felvételre kerülő 
folyószámla hitelre vonatkozó hitelszerződés megkötése ügyében eljárjon és a 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, körjegyző 

 
 

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 

 


