
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2012. november 14-én Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
rendkívüli  ülésén. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna 
Tiborné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix, dr. Nyíri Ferenc képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Szabóné Bózsár Éva 
osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Antalné Prezenszki Piroska 
intézményvezető, dr. Hír János múzeumigazgató, Győriné Új Mária 
könyvvizsgáló, Tari Mihály informatikus,  Berzák Gyuláné  jegyzőkönyvvezető 
 
Sisák Imre köszönti a megjelenteket és megállapítja a határozatképességet, 
mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
246/2012. /XI. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására 

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.            
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix érkezik, 6 képviselő van jelen.  
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A Képviselő-testület  már harmadszor tárgyal a hitelfeltétellel 
kapcsolatos előterjesztésekről. Legutóbb 235 millió Ft működési hitel felvételére 
tett javaslatot. Természetesen mindent megtett annak érdekében, hogy 
információt szerezzen az önkormányzat működőképességének megőrzését célzó 
intézkedésekről. A Miniszterelnök Úr bejelentését követően, mely arról szólt, 
hogy az önkormányzatok adósságát rendezni fogják, csak azok az információk 
állnak rendelkezésre, melyek az újságban, tv-ben megjelentek. Minden tényleges 
és konkrét javaslat, mely az önkormányzatok adósságrendezésével kapcsolatos,  
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a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárságán hever. Annyit lehet tudni, 
hogy készül a jogszabály tervezet és az 5000 lélekszám alatti települések hitelei 
tekintetében intézkedés történik 2012. december 31-ig,  az ennél nagyobb 
települések esetében  csak február végén várható végleges javaslat.  
Ezen a héten hosszas egyeztetés után bejutott a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Gazdasági főosztályára, ahol a főosztályvezetővel és 
helyettesével tárgyalt. A hitelfelvételt jelentősen befolyásolhatja az a tény, hogy 
Pásztó milyen nagyságrendű ÖNHIKI támogatást kap.  
Első kérdése az volt, hogy mikor születik döntés az ÖNHIKI pályázatokról. Azt a 
választ kapta, hogy legalább két hétig nem születik döntés, ugyanis a második 
körös ÖNHIKI pályázatokat  is a harmadik körös pályázatokkal együtt bírálják 
el.  
A másik dolog, hogy holnap, azaz november 15-én be kell nyújtani a MÁK-hoz, 
illetve a kormányhivatalhoz a hitelfelvétellel kapcsolatos javaslatunkat.  A két 
szervezetnek kétszer 8 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt megvizsgálják és 
december 10-ig kell eljuttatniuk a  Kormányhoz a javaslatot. Ebben az esetben 
van arra esély, hogy december 21-ig, mire lejár a folyószámla hitelünk, 
megszülethet a döntés.  
Amikor a Képviselő-testület korábban meghozta döntését a 235 millió Ft-ról, 
azzal számoltak, hogy lesz ÖNHIKI támogatás, illetve a fennálló hitelét az 
önkormányzat valamilyen szinten kezelni tudja. Jelenleg egyik dolog sem áll 
fenn. Most arra tesz javaslatot, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti 
legmagasabb működési hitelt célozzák meg annak érdekében, hogy ne 
maradjanak kifizetetlen számlák és a december 21-én fennálló folyószámla hitelt 
vissza tudjuk fizetni.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a három évre szóló 276 millió 
Ft összegű működési hitel felvételét, fogadja el a kitekintő határozatot és fogadja 
el a 70 millió Ft folyószámla hitel felvételére vonatkozó javaslatot.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
javaslatokat és mindhárom határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Nyíri Ferenc: Mivel ez a kérdés igen felelősségteljes döntést igényel,  
szeretné, ha a könyvvizsgáló véleményével segítene a Képviselő-testületnek, 
ismerve más önkormányzatok gyakorlatát. 
 
Győriné Új Mária: Az önkormányzatok többsége nem ilyen visszafogott szinten 
képzeli el a következő évek finanszírozását.  A többség egyértelműen a teljes 
adósságra vonatkozó adósságrendező hitelt venne föl, mely Pásztó esetében 440 
millió Ft lenne. A fejlesztési hitelek egy részét is megpróbálják egy hosszú 
lejáratú 10-11 éves hitelkonstrukcióba áttenni. 
A törvény ugyan kimondja, hogy jövőre nem lehet hiányuk az 
önkormányzatoknak, viszont azt is elmondták, hogy az nem vonatkozik az 
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áthozott és egyéb hitelek törlesztésére.  Azt majd másként fogják nevezni és nem 
a hiányt fogja gyarapítani. Igazság szerint senki nem tud semmit, 
konkrétumokat nem hallottak egyetlen tájékoztatón, előadáson sem.  
Nem tudjuk az ÖNHIKI-t, nem tudni, hogy az 5000 lélekszám fölötti 
településeken miként alakul az adósságrendezés, milyen szempontok alapján 
fogják eldönteni az arányokat. Valószínűleg egyenként fognak egyeztetni az 
önkormányzatokkal.  
Amikor ez a hitel beterjesztésre került, az volt az első kérdése, hogy miért nem 
magasabb az összeg, hiszen ebből írnak majd jóvá.  
Mindenképpen támogatja, hogy a jelenleg beterjesztett összeg, azaz a 276 millió, 
illetve 70 millió Ft kerüljön elfogadásra.  
 
Sisák Imre: Megerősíti azt, amit a könyvvizsgáló mondott, mivel a 
Belügyminisztériumban azt a tájékoztatást kapta, hogy a jelenlegi előterjesztés 
szerint egyenként fognak egyeztetni az önkormányzatokkal a hiteleket illetően.  
Mivel több, mint 1500 – 5000 lélekszám alatti -  önkormányzatról van szó, 
elképzelhetetlennek tartja, hogy ez 2012. december 31-ig befejeződik.  
Arra kérte a munkatársait, hogy mind a MÁK-tól,  mind a Kormányhivataltól 
szerezzék be azt az információt, hogyha mi most ennek a 276 millió Ft-os 
hitelnek az engedélyezését kérjük, van-e arra mód, hogyha időközben a 
helyzetünk javul, akkor ettől alacsonyabb összegű hitelt vehessünk igénybe.  
Az OTP-nek nincs kifogása az alacsonyabb összeg ellen. Úgy tűnik, hogy a MÁK 
és a kormányhivatal is azon az állásponton van, hogy a kért összeg fölé nem lehet 
menni, kevesebb viszont lehet.  
Most elfogadják a 276 millió Ft-ot, mintegy keretszámot és ha az elbírálásig 
megérkezik az ÖNHIKI támogatásról a kedvező értesítés és a folyószámla 
hitelünk lecsökken, továbbá felülvizsgáljuk a lehetséges bevételi forrásokat, 
mindezek összevetése után állapítható meg, hogy ténylegesen mennyi hitelre van 
szükségünk.  
 
Szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
247/2012. /XI. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
hitelfelvétellel kapcsolatos újabb információkat és az alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület a 197/2012. (IX. 27.) és a 228/2012. (X. 25.) sz. határozat 1. 
pontjához az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében 
szereplő működési hiány finanszírozása érdekében, a 2012. december 21-én lejáró 
folyószámlahitel kiváltására 276.000 e Ft összegű három éves lejáratú 
adósságmegújító éven túli célhitelt vesz fel.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és címzetes főjegyzőjét, hogy az 
adósságmegújító éven túli célhitelről tárgyalást folytasson, és szerződéstervezetet 
szerezzen be a számlavezető pénzintézettől, majd ennek birtokában a kormányzati 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtsa be. 

 
Szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
248/2012. /XI. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
A 244/2012. (XI. 8.) számú határozat az alábbiak szerint módosul: 
 
Az egyes közpénzek tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 
biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú 
kormányrendeletek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról 
szóló 56/2012. (III. 30.) kormányrendelete alapján a középtávú tervezés az adósságot 
keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. § alapján az 1. számú 
melléklet szerint módosul. 

 
Szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
249/2012. /XI. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
 
1. A Képviselő-testület 2013. január 2.-tól átmeneti, működési hiányának kezelésére 

– arra az esetre, ha 2012.-ben állami ellentételezésből (ÖNHIKI támogatásból, 
önkormányzati adósságátvállalási támogatásból nem érkezne elegendő fedezet) és 
a 276 millió Ft sem lenne elegendő a kötelezettségekre – 70 millió Ft 
folyószámlahitelt vesz fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy az OTP 

Bank képviselőivel tárgyaljon és a hitelszerződést megkösse. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.            
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: A bizottsági ülésen a bizottságok nem foglaltak állást. Ha már ezt 
a döntés meg kell tennie a Képviselő-testületnek, hozzáfűzi, hogy természetesnek 
tartja, hogyha egy intézményvezető félti a szakmai önállóságát, viszont úgy 
gondolja, hogy az integrálódás nem befolyásolhatja a szakmai önállóságot.  
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Sőt, véleménye szerint még erősítheti is. Olyan intézményhez csatlakozna, ahol 
11 fő dolgozik, így összesen 17 fő lenne a létszám és van átjárhatóság.  
Kéri, hogy ezt gondolják át. Jelenleg ez a döntés tervezet fogadható el, illetve az a 
kiegészítés, melyet Polgármester úr a bizottsági ülésen elmondott és mint 
előterjesztő befogadta, mely szerint  nem adták fel a tárgyalás lehetőségét.  
 
Kérdés 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Milyen következményekkel jár, ha most nem kerül 
elfogadásra a határozati javaslat? 
 
Sisák Imre: Semmiféle következménnyel nem jár, ugyanis mulasztásos 
törvénysértésben van az EMMI államtitkársága. A kormányrendelet előírja, hogy 
kötelező egyeztetniük Pásztó önkormányzatával. Ez az egyeztetés nem történt 
meg. Dr. Hír János igazgató úr egy magánakció révén az államtitkár urat 
meghívta Pásztóra, de ez csak egy szakmai megbeszélés volt Becsó Zsolt megyei 
közgyűlési elnök közreműködésével, de az önkormányzattal hivatalosan senki 
sem kezdeményezett egyeztetést.  A november 15-i határidő sem jelent meg 
hivatalosan sehol.   
A határozati javaslathoz hozzáfűzött kiegészítését visszavonja, mert a 
bizottságok nem támogatták.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 tartózkodással nem hozott döntést.  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal 2 
tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Tasi Borbála: A múzeumi tevékenység ellátása nem egyenlő a múzeum, mint 
intézmény fenntartásával. Ezért született ez a javaslat, hogy már létező 
intézmény tevékenységi körébe kerüljön ez a feladat ellátás feltéve és 
amennyiben a történet vége az lesz, hogy a törvény erejénél fogva kerülnek a 
múzeumi feladatok a települési önkormányzatok feladat ellátási körébe. 
Véleménye szerint ez így fog alakulni.  
Szembe kell nézni azzal, hogy az új önkormányzati feladatfinanszírozási 
rendszerben még az is gondot fog okozni az önkormányzatnak, hogy a normatíva 
mértékéig gondoskodjon ezekről a feladatokról.  
Javasolja, hogy a határozati javaslatban az maradjon, amit a Polgármester úr 
kezdeményezett, hogy úgy dönt a Képviselő-testület, hogy felhatalmazza a 
Polgármester urat, hogy folytasson további tárgyalásokat a tevékenység ellátása 
kapcsán, esetleg más múzeumi szervezet keretei között.  
Először ezt bocsássa szavazásra. 
 
Sisák Imre: Miután az előterjesztés is fennáll, az eredeti határozati javaslatról is 
szavazni kell, de elsőként a módosító javaslatot bocsátja szavazásra a következő 
szöveggel: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
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polgármesterét, hogy további tárgyalásokat  folytasson  a  kultúráért felelős 
államtitkársággal annak érdekében,  hogy a Pásztói Múzeum a továbbiakban a  
Természettudományi Múzeum kihelyezett intézményeként működhessen.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
250/2012. /XI. 14./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 
hogy további tárgyalásokat  folytasson  a  kultúráért felelős államtitkársággal 
annak érdekében,  hogy a Pásztói Múzeum a továbbiakban a  
Természettudományi Múzeum kihelyezett intézményeként működhessen.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja az eredeti  határozati javaslatot 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett 
nem fogadta el.  
 
Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 


