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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 19-i
üléséről.

rendkívüli

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, dr. Halász István, Édes Attila, Káposzta Csaba,
Volek György, Plecskó Péter, képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Juhászné Mustó Mária,
Bartus László osztályvezetők, Tariné Tóth Csilla Szervezési Osztály munkatársa.
Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
272/2017. (X. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételével kapcsolatos döntés
meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Az október 12-ére összehívott testületi ülés elmaradt, mivel nem volt
határozatképes, ezért kellett újból összehívni a mai napra. Emiatt sajnos egy héttel később
tudjuk benyújtani a hitelkérelmet, mely az elbírálásnál okozhat problémát. Korábban a testület
döntött a 60 millió Ft összegű hitel felvételéről, most arról kell dönteni, hogy melyik
pénzintézettől vesszük föl.
Négy pénzintézettől kértünk ajánlatot. Az előterjesztésben olvashatók a részletek, melyből
kiderül, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot az OTP Bank Nyrt. adta.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés
Volek György: Az 1,93 %-os kamat 10 éves futamidő alatt mennyi plusz kiadást okoz az
önkormányzatnak?
Dömsödi Gábor: Erre most nem tud pontos választ adni, mert a bubor mértéke változó.
Juhászné Mustó Mária: Számolt kamatot a 10 éves futamidőre, mely hozzávetőleg 5 millió Ft
lesz.
Dömsödi Gábor: A bubor még soha nem volt ennyire alacsony, ha az emelkedik a 10 év alatt,
a kamatösszeg is emelkedni fog. Az még nem tisztázott, hogy van-e lehetőség előtörlesztésre.
A szerződés megkötésekor erre figyelni kell.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A bizottság álláspontja, hogy nem vállal az
önkormányzat felelőtlen kötelezettséget és az eredmény nem csak Pásztó, hanem a kistérség
számára is meghatározó lesz.
Turisztikai szempontból sem elhanyagolható beruházás fog megvalósulni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste őt a gyöngyösi TDM-nek a menedzsere, hogy
környékbeli településekkel folytatnak tárgyalásokat a belépésükről /Tar, Szurdokpüspöki,
Mátraalmás/, ugyanis vannak olyan pályázatok melyekhez kötelező a TDM tagság. Az éves
tagdíj önkormányzatok részére 100 eFt. Szeretnének egy bemutatkozó előadást tartani a
képviselő-testületnek és elmondanák, hogy mik lehetnek előnyösek Pásztó számára.
Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre hívják meg a TDM képviselőjét.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
273/2017. (X. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a fejlesztési
célú, hosszúlejáratú hitel igénybevételére érkezett ajánlatokat, szerződés-tervezeteket.
1. Az 5300/2017. számú „fejlesztési célú hitel biztosításához ajánlatkérés”-re beérkezett
ajánlatok közül összességében az OTP Bank Nyrt ajánlata volt a legkedvezőbb a kiírás
szerint.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-t hirdeti ki
nyertes ajánlattevőnek.
2. A hitel célja: a kormányprogram keretében megvalósuló tanuszoda építés helyszínéül
szolgáló ingatlanok megvásárlása.
A hitel összege 60.000.000 Ft
A hitel éves kamata 1,93%. Ebből a referencia kamat mértéke 0,03% (változó 3 havi
BUBOR alapján), a kamatfelár 1,9% (fix)
A hitel futamideje: 10 év
A törlesztés ütemezése: negyedévente, egyenlő részletekben.
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3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat a
költségvetésében rögzített, a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.§ (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja
fel.
4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a
2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 10§ (5) bekezdésében foglaltaknak,
miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja
meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az Önkormányzat vállalja,
hogy a 2011. évi CXVIV. törvényben (Stabilitási tv.) foglaltaknak megfelelően a hitel
felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány
hozzájárulását megkéri.
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel adósságszolgálatát a
futamidő évei alatt elfogadott költségvetési rendeleteiben, azok évközi módosításában
betervezi és jóváhagyja.
6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi
ellenjegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

