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        A döntés meghozatala minősített  
        szavazattöbbséget igényel! 
 
 
 
 

 
 
 

Javaslat 
 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 9-i rendkívüli ülésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Sándor Károly aljegyző 
            Horváth Klára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek  5 millió forint 1 hónapon belüli 
kölcsönre van szüksége a városközponti rehabilitáció beruházáshoz, a Kft-t terhelő költségek 
kifizetésére, a  Képviselő-testület döntését követően, 2011. 06.30-i visszafizetési határidővel. 
A KFT-nek e hónap végéig képződnek jelentősebb összegű bevételei, amelyek biztosítják a 
hitel visszafizetésének fedezetét.  
A Margit Kórháznak ezen időszakban van átmenetileg szabad pénzeszköze, amit tud 
nélkülözni. 
A Kft részére a kórház közvetlenül nem adhat kölcsönt, ezért célszerű, ha az önkormányzat, 
mint a kórház fenntartója vesz igénybe kölcsönt a kórháztól. Ezt követően az önkormányzat a 
kft részére átmeneti időre kölcsön adja a beruházás megfinanszírozására. 
E tranzakciókra az önkormányzat és a KFT gazdasági érdekei miatt van szükség, mert a 
városközponti beruházással kapcsolatos kifizetések visszaigénylésére csak minden 
konzorciumi tag kifizetése után egyidejűleg van mód, illetve ez a feltétele az önkormányzat 
által megelőlegezett tíz millió Ft-ot meghaladó fordított  ÁFA visszaigénylésének is. 
A probléma áthidalására a határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 5 millió forint kölcsönt vegyen igénybe 
a Pásztó Város Önkormányzatától, döntést követően, 2011. 06. 30-i visszafizetéssel, a 
városközponti rehabilitáció beruházás Kft-t terhelő költségek kifizetésére. A kölcsönt 
igénybevevő a kölcsön után a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot fizet. 

2. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Margit Kórháztól a döntést 
követően 5 millió Ft –átmenetileg szabad pénzeszközt kölcsön vesz 2011. június 30-i 
visszafizetési határidővel, a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Margit Kórház igazgatóját, valamint a Pásztói 

Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, illetve felhatalmazza a 
polgármesterét, valamint a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására és az egyéb 
feltételekben való megállapodásra. 
Határidő: 2011. június 11. 
Felelős: szövet szerint. 

 
 
Pásztó, 2011. június 6. 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 


