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Tisztelt Képviselő-testület!
Minden képviselő számára ismert az a szomorú tény, hogy városunkban több út, utca felújításában
sok éves lemaradás tapasztalható.
Az útfelújítási költségek olyan nagyságrendűek, hogy az önkormányzat saját forrásából,
költségvetéséből azt nem tudja finanszírozni. Azonban néhány út műszaki állapota olyan mértékben
leromlott, hogy felújításuk tovább már semmiképpen nem halasztható. A lakosok részéről is
folyamatos jelzések érkeznek ezzel kapcsolatban, teljesen jogosan.
Javasoljuk 3 kritikus állapotú utca felújítására hosszúlejáratú, fejlesztési hitel felvételét.
Egy költségbecslés alapján a következő kiadásokkal tervezhetünk:
-

Munkácsy utca felújítása
Arany János utca felújítása
Tücsök utca felújítása
Összesen

50 millió Ft
30 millió Ft
20 millió Ft
100 millió Ft

Ezek alapján javasoljuk 100 millió Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételét, 10 vagy 15 éves
futamidővel.
10 éves futamidővel, a negyedéves törlesztőrészlet (tőke) 2.500 e Ft lenne. A 10 évre összesen
felszámított kamat összege 12.813 e Ft. Ha 15 éves lejárattal vesszük igénybe a hitelt, akkor a
negyedéves törlesztőrészlet (tőke) 1.650 e Ft lesz. A 15 évre összesen felszámított kamat összege
19.172 e Ft.
/Az adatok tájékoztató jellegűek, évi 2,5%-os kedvezményes kamattal vannak számítva./
Ezek a törlesztőrészletek nem terhelik súlyosan az önkormányzat költségvetését. A hosszabb
futamidő esetén kevesebb a negyedéves törlesztőrészlet.
A hitel felvételéhez kormányengedélyre van szükség, amelynek átfutási ideje valószínűleg
minimum 2 hónap.
A hitel felvételére 3 banktól kérünk ajánlatot, annak érdekében, hogy a legkedvezőbb feltételeket
tudjuk kiválasztani:
- OTP Bank Nyrt. Salgótarján,
- K&H Bank Pásztó,
- Raiffeisen Bank Zrt. Salgótarján
Az ajánlatok beérkezése után a Képviselő-testület dönt a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról.
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Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkácsy utca, az Arany János utca, és a
Tücsök utca felújítására fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételéről dönt 100 millió Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a hitel felvételéhez az ajánlatok
bekéréséről gondoskodjon az alábbi pénzintézetektől:
-

OTP Bank Nyrt. Salgótarján,
K&H Bank Pásztó,
Raiffeisen Bank Zrt. Salgótarján

„A” Az ajánlatkérés és a hitelfelvétel vonatkozásában a Képviselő-testület 10 éves futamidőt
határoz meg.
„B” Az ajánlatkérés és a hitelfelvétel vonatkozásában a Képviselő-testület 15 éves futamidőt
határoz meg.
Az ajánlatok beérkezését követően a Képviselő-testület dönt a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányengedélyhez kötött hitel
felvételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Pásztó, 2019. február 20.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

