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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi években a rendkívül kedvezőtlen kamatkörnyezet, illetve a pályázati/egyéb 
támogatási források lekötésére vonatkozó szigorú korlátozások miatt nem tartottuk 
célszerűnek a rövidebb-hosszabb ideig felhasználatlan támogatási összegek betétben vagy 
állampapírban történő elhelyezését. 
A jogszabályi kötöttségek jelenleg is fennállnak, ugyanakkor az utóbbi időszakban több 
számlavezető bankunkon kívüli pénzintézeti ajánlat is beérkezett. Természetesen egy 
betétlekötés esetén önkormányzatunknak maximális biztonságra kell törekednie. Ez az elvárás 
még az esetleges magasabb hozamszintet is felülírja. Másrészt indokolt több irányból, így 
számlavezetőnktől is ajánlatot kérni és összességében a legkedvezőbb ajánlattal élni. Emellett 
előfeltétel, hogy a lekötéseknél összhangban kell lennie a kifizetések ütemezésével, illetve 
csak tárgy éven belüli lekötésekre kerülhet sor annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse 
előirányzatilag költségvetésünk végrehajtását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével adjon felhatalmazást arra, hogy az esetleges 
betétlekötés/ek/ esetén teljes jogkörrel eljárjak. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület- a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Polgármester felhatalmazása 
betétlekötésre” tárgyú előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a betétlekötés jogszabályi 
 korlátainak figyelembevételével az önkormányzat szabad pénzeszközeit azok 
 felhasználási ütemezését figyelembe véve, akár a számlavezető OTP Bank Nyrt.-n 
 kívüli pénzintézetnél éven belüli lejáratú betétben vagy állampapírban helyezze el, 
 hozam  szerzése céljából az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint. 
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a mindenkori beszámoló keretében a lekötések 
 összegéről, típusáról és lejáratáról számoljon be. 
 

Határid ő: azonnal, illetve mindenkori beszámolóban 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2022. június 15. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 


