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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését 4/2014. (II. 13.) rendeletével alkotta meg. 
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege hitelműveletekkel 1.731.249 e Ft. Az érvényes 
szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Pásztó Város költségvetésének 
készítésekor 46.409 e Ft hiányt mutatott ki, melynek ellentételezésére a központi 
költségvetésében szereplő fejezeti tartalék igénybevételét terveztük ugyanilyen mértékben 
eredeti előirányzatként bevételek között. Az eredeti hiány a pénzmaradvány jóváhagyásával 
megszűnt. 
Az év elején az önkormányzatnak nem volt szándékában kormány engedélyhez kötött hitelt 
felvenni. 
A 2014. június 25-én bekövetkezett, a Mátra térségében lehullott hatalmas mennyiségű 
csapadék következtében Mátrakeresztesen keresztül árvíz szerű víz mennyiség elmosta a 
Kövicses patak védműveit. A későbbi károk megelőzése, elkerülése érdekében az elmosott 
védműveket újjá kell építeni. Erre vis-maior támogatási kérelmet nyújtottunk be a feladatra. A 
költségvetésben a pályázathoz szükséges saját erő nem áll rendelkezésre, ezért szükséges a 18 
millió Ft hitel felvétele, ami a vis-maior döntéstől függően változhat. 
Önkormányzatunk három banktól kért ajánlatot a felhívás alapján. A beérkezett ajánlatok 
közül az OTP Bank Nyrt. Budapest ajánlata volt a megfelelő, a kiírás alapján. A hitel végső 
lejárata 2016. december 30. Törlesztése negyedévente 2015-2016. években egyenlő 
részletekben. A kamat mértéke 3 havi Euribor + MFB refinanszírozási kamat felár (1,5 %) + 
OTP kamatfelár 1,5 %. A pénzintézet projektvizsgálati díjat, szerződés módosítási díjat nem 
számol fel. A rendelkezésre tartási jutalék évi 0,4 %. 
2014. évi 181. számú (2014. XII. 19.) Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Kormány 
1801/2014. (XII.19.) Korm. határozata, az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint 
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes 
kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, 
valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi 
előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 
módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat megkapta az engedélyt a kért ügylet 
megkötésére.  
2014. december 31-én önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. a 1-2-14-4100-01-99-6 számú 
kölcsön szerződést, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében 
megkötötte. A kölcsön hatálybalépésének feltételeit a pénzintézet a szerződés 4. pontjában 
állapította meg, melyhez a képviselő-testület határozatban történő kiegészítése szükséges. A 
jelenleg aláírt hitel szerződés összege 18 millió Ft, mintegy keret összeg, melynek 
igénybevételi összege a bekerülési értéktől függően kevesebb is lehet. 
A hitelszerződéshez szükséges nyilatkozatot mellékletként csatoljuk. (1. számú melléklet) 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a fejlesztési 
célú hitel felvételéhez szükséges feltételeket és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. 5491/2014. számú „felhívás fejlesztési célú hitel biztosításához ajánlattételre”, a 
beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. ajánlata volt a legkedvezőbb a kiírás 
szerint. Így Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-t 
hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. 

 



2. Az 5491/2014. számú „felhívás fejlesztési célú hitel biztosításához ajánlattételre” 
megnevezésű ajánlattételi felhívásban szereplő vis-maior pályázati beruházások Pásztó 
Városi Önkormányzat költségvetésébe betervezésre került. 

 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott fedezetet, ezen belül a 

felajánlott helyi adó és gépjárműadó bevételekre követelésen alapított zálogjogi 
szerződésben foglaltakat elfogadja. 

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, mely szerint a kölcsön 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. 
§ (3) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a hitelfelvételből eredő adósságszolgálat 
nem haladja meg a törvényes korlátot a hitel teljes futamideje alatt. 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy jelen hitel mindenkori adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja a 
mindenkori költségvetésében. 

 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és 

pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a kölcsön szerződést aláírja, illetve a hitelszerződés 
aláírására való felhatalmazást megerősíti. 

 
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a 

hitel folyósításához szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: szöveg szerint. 
 
Pásztó, 2015. január 20. 
 
 
 
 
 
        Dömsödi Gábor 
          polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         1.számú melléklet 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 

OTP Bank Nyrt. és Pásztó Városi Önkormányzat között létrejött 1-2-14-4100-0199-6 
számú kölcsönszerződés MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program-hoz. 

 
 
 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat nevében Dömsödi Gábor polgármester és Sándor Károly 
pénzügyi ellenjegyző nyilatkozunk az alábbiakról: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat vonatkozásában nem állnak fenn az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hivatalos termékleírásában, a Programból kizártak köre 
felsorolásban szereplő tényezők. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat a jelen vis-maior támogatással érintett beruházás önerő 
finanszírozására igénybe vett hitel felvétele nem közbeszerzés köteles. 
 
3. Pásztó Városi Önkormányzat a jelen MFB ÖIP hitelből megvalósuló fejlesztése 
ellenszolgáltatás nélküli közcélú infrastruktúra beruházásnak minősül. 
 
4. Pásztó Városi Önkormányzat a beruházás kapcsán az ÁFA levonására jelenleg nem 
jogosult. 
 
 
Pásztó, 2015. január 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................    ................................................. 
 Dömsödi Gábor      Sándor Károly 
   polgármester           pénzügyi ellenjegyző 
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