JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna
Tibor Józsefné, Édes Attila, dr. Gajdics Gábor, Gömbiczné Kanyó
Beatrix képviselők
Meghívottak:
osztályvezetők

Sándor Károly aljegyző, Bartus László, Szabóné Bózsár Éva

Sisák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel
a 9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Nyíri Ferenc és dr. Becsó
Károly képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni a képviselő-testületi
ülésen, dr. Halász István képviselő urat nem sikerült elérni. Az ülés napirendjén
egy írásos és egy szóbeli előterjesztés szerepel. Az írásos előterjesztés címe
Javaslat
az
önkormányzat
adósságrendezéséhez
szükséges
döntés
meghozatalára, a szóbeli előterjesztés tárgya pedig, hogy kezdeményezzék Pásztó
közigazgatási területének a szabad vállalkozási övezethez való sorolását.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
23/2013. /II. 22./ SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat az önkormányzat adósságrendezéséhez szükséges döntés
meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat Pásztó város szabad vállalkozási zónához tartozó települések
listájába történő felvételének kezdeményezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az önkormányzat adósságrendezéséhez szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a magyar költségvetési törvény előírja, hogy a Kormány által kiadott
határozati javaslati formulát el kell fogadnia a képviselő-testületnek, amit fel
kell tölteni az ebr42 rendszerbe. Minderről az volt az információjuk, hogy ezt
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február 28-ig kell megtenniük, ameddig megérkezik a nemzetgazdasági és a
belügyminiszter által aláírt megállapodás. A tegnapi nap folyamán azonban
felhívták a Magyar Államkincstártól Sándor Károly aljegyző úrékat és közölték,
hogy a mai napon kell az ebr42-es rendszerben a határozatot feltölteni. Ez az oka
a rendkívüli testületi ülés összehívásának. Egy mindenki által kötelezően
elfogadandó határozati javaslatról van szó.
Pásztót a 40%-os hitelkonszolidációs mértékbe sorolták be. A héten járt a
Nemzetgazdasági Minisztériumban és a Belügyminisztériumban, ahol tárgyalt
Tállai András belügyi államtitkár úrral. Látta azt a listát melyen Pásztó 45%-os
hitelkonszolidációs mértékkel szerepelt. Az eredeti 40%-os hitelkonszolidációs
mértékhez képest tehát 5%-os emelést javasoltak a salgótarjáni egyeztetést
követően. Ő azért lobbizott, hogy ezt a 45%-os mértéket emeljék meg. Hogy ez hol
tart, nem tudni. Az önkormányzatok esetében a miniszterelnök mondta ki a
végső szót.
Kérdések:
Dr. Gajdics Gábor: mennyi ez a hitelállomány pontosan és mennyi a 40%?
Sisák Imre: jelenleg 487 millió forintos hitelállományról van szó. Ez 2012.
december 31-i állapot. Ebből 341 millió forint a folyószámlahitel. A hasonló
lélekszámú települések körében ez „bagatell” összegnek számít és arra is
rácsodálkoznak, hogy nincs a városnak kötvénykibocsátása, devizaalapú hitele.
Közel 9 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre és ehhez alig több, mint 150
millió forint hitelállományuk van. Ebbe nem számít bele a 139 millió forint OTP
LTP, a szennyvízberuházáshoz a lakosság által felvett hitel és nincs benne, amit
a Városgazdálkodási Kft.-nek fizetnek a piachoz.
Pásztó igen magas egy főre jutó adóerő képességgel rendelkezik. E téren „sajnos”
jól állnak és ebből állapították meg a 40%-os adósságkörbe besorolást. A térség
mindkét országgyűlési képviselőjével megírták a levelet a Belügyminisztériumba
Tállai Andrásnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumba is megküldték. A 45%os konszolidációt csekélynek tartja. A 2012. december 31-ének megfelelő 487
milliós hitelállomány valahány %-át fogják elengedni. De, amikor az Állami
Adósságkezelő Központ Pásztóval a megállapodás aláírásáról elkezd tárgyalni és
a 2012. december 31-i állapothoz képest kevesebb a hitelállomány, akkor ennek a
kevesebb hitelnek a bizonyos %-át engedik el. Nagyon bízik benne, hogy nem
csak 45%-os marad a hitelkonszolidáció mértéke.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
24/2013. /II. 22./ SZÁMÚ HATÁROZATA
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a)

megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az
adott értékpapírokban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kösse meg.

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa testületet.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Határidő: 2013. június 28.
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó város szabad vállalkozási zónához tartozó települések listájába
történő felvételének kezdeményezésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a Kormány a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel döntött a szabad
vállalkozási övezetek létrehozásáról. Január 31-e után jelezték, hogy 47
hátrányos helyzetű kistérség kerül ebbe a szabad vállalkozási zónába, Nógrád
megyében Salgótarján, Szécsény és
Bátonyterenye. Mindenképpen
kezdeményezni kell a kormányzatnál, hogy Pásztó is kerüljön be a szabad
vállalkozási övezet kategóriába, a bátonyterenyei határt tolják le Pásztóig.
Ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint:
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„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kormánynál,
hogy a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. /II. 12./ korm.
rendelet alapján a szabad vállalkozási zónákhoz tartozó települések listájába
Pásztó városát vegye fel.
Pásztó további fejlődésének meghatározó tényezője az, hogy új ipari területek, új
munkahelyek jöjjenek létre Pásztó közigazgatási területén.
Ennek egyetlen és legközvetlenebbül járható útja és elősegítője, ha Pásztó
lehetőséget kap az ezzel járó kedvezmények igénybevételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sisák Imre polgármester”
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a kezdeményezést.
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úr szintén készíti az ezzel kapcsolatos
felterjesztését.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2013. /II. 22./ SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kormánynál,
hogy a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. /II. 12./ korm.
rendelet alapján a szabad vállalkozási zónákhoz tartozó települések listájába
Pásztó városát vegye fel.
Pásztó további fejlődésének meghatározó tényezője az, hogy új ipari területek, új
munkahelyek jöjjenek létre Pásztó közigazgatási területén.
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Ennek egyetlen és legközvetlenebbül járható útja és elősegítője, ha Pásztó
lehetőséget kap az ezzel járó kedvezmények igénybevételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Sándor Károly
aljegyző
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