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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 %. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a fejlesztési 
célú hitel felvételéhez szükséges kormány engedély kérelem lehetőségét és feltételeit az 
alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület a vis-maior támogatási összeg önrész 
fedezetére 18.000 e Ft összegű, fejlesztési célú hároméves lejáratú hitel felvételéhez 
kormány engedélyt kér. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét, valamint a 

gazdasági vezetőt, hogy a fejlesztési célú hitelről tárgyalást folytasson, előszerződést 
kössön az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzintézettel, majd ennek birtokában a 
kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be. 

3. Amennyiben a vis-maior támogatási igényben az elbírálás során változás következik 
be, akkor értelemszerűen a hitelszerződés összegét és a kormány engedély módosítását 
is haladéktalanul kezdeményezni kell. 

 
Pásztó, 2014. szeptember 11. 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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