
ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. január 19-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:   Hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 
 
Melléklet: 1 db 

 
A napirend előterjesztője:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:   Girus András témafelelős 

 
Az előterjesztés ügyiratszáma:  1312-2/2012. 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi Bizottság  SZMSZ 2. sz. melléklet 2.49. pontja 
Ügyrendi és Jogi Bizottság SZMSZ 2. sz. melléklet 3.18. pontja 
  
  
 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 

  
  
  
  
  
 

Egyéb megjegyzés:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tiszavasvári, 2012. január 12. 

 

  

 Girus András 

 témafelelős 
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Témafelelős: Girus András 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez  - 

-  

Hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg érvényben lévő bankszámlaszerződés 1995. április 12-én került aláírásra az OTP 

Bank Rt. és a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között. Ezen 

szerződés 15. pontja rendelkezik munkabérhitel folyósításáról. 

Az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte, az előbb hivatkozott bankszámlaszerződés változatlanul 

hagyása mellett a munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek szabályainak részletes 

szabályozása céljából hitelszerződés megkötését. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Tv. 10§ (2) c) pontja lehetővé 

teszi likvid hitelre történő szerződéskötést kormány előzetes hozzájárulása nélkül. 

Az OTP Bank Nyrt. által készített hitelszerződés-tervezet a határozat mellékletében szerepel. 

Az előterjesztés készítése időszakában kéréssel fordultunk a Pénzintézethez a 

szerződéskötési-díj csökkentése érdekében, melyre ez idáig választ nem kaptunk. A Bank 

illetékesének ígérete szerint a képviselő-testület üléséig választ ad a kérésünkre. 

Önkormányzatunknak az elmúlt év túlnyomó részében és az elkövetkező időszakban 

várhatóan minden hónapban szüksége lesz a munkabérhitel igénybevételére. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést 

meghozni szíveskedjen.   

 

Tiszavasvári, 2012. január 12. 

 

 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 



 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2012. (I.19.) Kt. számú  

határozat-tervezet 
 

Hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések 

finanszírozása érdekében a 2012. évre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, havonta bérfizetéskor szükség esetén 

maximum 50.000.000 Ft munkabérhitel igénylésére. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat-tervezet mellékletében 

szereplő hitelszerződés aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2012. január 28.                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                                        

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























