
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 

48/2020. (XI.25.) számú határozata 

az Önkormányzat folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évben az OTP Bank Nyrt-től 150 millió Ft 

összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat 

folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet 

megteremtése céljából, az alábbi feltételekkel: 

A hitel futamideje: naptári éven belüli. 

A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2021. december 31. 

Törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján. 

 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere kötelezettséget vállal arra, hogy a kért   

hitel adósságszolgálatát a futamidő alatt elfogadott költségvetési rendeletében, annak 

évközi módosításában betervezi és jóváhagyja.  

 

3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a 

költségvetésében  rögzített 2011. évi CXCIV. 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. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere nyilatkozik, hogy az önkormányzat 

megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. § (5) bekezdésében 

foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes tárgyévi 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem 

haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. 

 

5. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCIV. 

törvényben (Stabilitási tv.) foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a kormány hozzájárulása nem szükséges. 

 

6. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere felhatalmazza Juhászné Mustó Máriát, 

hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31.  

 

Pásztó, 2020. november 24. 

 

 

        Farkas Attila 

        polgármester 


