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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 270/2008. (VIII. 28.) számú határozatában 
35.000 e Ft MFB finanszírozású fejlesztési hitel felvételéről döntött közbeszerzési eljárás 
útján, melynek eredményeként az 1-2-08-4100-0795-5 számú kölcsön szerződés megkötésére 
került sor az OTP Bank NyRT-vel. 
A szerződésben megjelölt kölcsön célok – Pásztó, Zagyván túli területek csapadék víz 
elvezetése, közutak építése (Irínyi, Muzsla, Hunyadi), járdák építése (Mátyás király, 
Mikszáth) és az iskolacentrum közös fűtési rendszerének szétválasztása a Dózsa György és 
Gárdonyi Géza Általános Iskolákban – lettek megjelölve. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként a jelzett beruházások megvalósításának összege 
kevesebbe került, mint a tervezett beruházási összeg, melynek hatására a kölcsön lehívása is 
csökkent. A kölcsön fel nem vett összege: 1.147.153 Ft. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2009. (VII.30.) számú határozatában 
103.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési célú hitel felvételéről döntött 
közbeszerzési eljárás útján. Az OTP NYRT.-vel megkötött 1-2-09-4100-0521-7 számú 
kölcsön szerződés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001. számú Pásztói Kistérségi Központ 
Rehabilitációs beruházás Pásztó Város Önkormányzatra eső önrészének finanszírozását 
szolgálta. 
A beruházás bekerülési összege a közbeszerzési eljárás hatására csökkent, továbbá a 
pénzintézet a szerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat nem finanszíroz, 
illetve az önrész kiváltására pályázatot nyújtott be önkormányzatunk az EU Önerő Alaphoz. 
Az EU Önerő Alap 22.500 e Ft-ot ítélt meg a beruházás önrészéhez, mellyel a hitel felvétel 
összege csökkent. A kölcsön fel nem vett összege: 29.932.695 Ft. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Az  1-2-08-4100-0795-5 számú Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 
megkötött kölcsönszerződésben rendelkezésre tartott 35.000.000 Ft hitel összegből,  
33.852.847  Ft került felhasználásra a beruházások megvalósítására, a beruházások 
befejeződtek, további hitel lehívásra nem kerül sor. 

 
2. Az  1-2-09-4100-0521-7 számú Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 

megkötött kölcsönszerződésben rendelkezésre tartott 103.000.000 Ft hitel összegből,  
73.067.305 Ft került felhasználásra a beruházások megvalósítására, a beruházások 
befejeződtek, további hitel lehívásra nem kerül sor. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy tegye meg 
intézkedését a pénzintézet felé, a fentiek alapján, ezen változások ismeretében az OTP 
Bank NYRT. aktualizálja a hitel visszafizetését. 
 
Pásztó, 2011. december 19. 

Sisák Imre 
                 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


