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Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetés I. fordulós 
számítását  megismerte, megtárgyalta. 
Ennek alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat alapvetően külső tényezők 

(gazdasági válság, bankválság, ennek hatására az állami költségvetésből megrendítően 
alacsony normatív támogatás,  a helyben képződő bevételek nehezen tervezhető 
alacsonyabb mértéke,  lakosságot és a gazdálkodókat nyomasztó terhek) hatására 2011-re   
rendkívül nehéz, finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetbe került. Az I. fordulóban számított 
hiány  594.612 e Ft. 

      Emiatt a 2011. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat   
határozza meg. 

 
2. A város működőképességének megőrzése, a kiemelt pályázati projektek megvalósítása, a 

visszafordíthatatlan eladósodás elkerülése érdekében  2011. évi költségvetési javaslatban a 
számított hiány összege nem lehet több    a finanszírozható mértéktől. 

 
3. A Képviselő-testület mindezzel együtt mindenáron megőrzi működőképességét, 

fizetőképességét. Ennek érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt 
feladatvállalás későbbre halasztja, a kötelezettségvállalással terhelt, de el nem végzett 
feladatokat felülvizsgálja, az önkormányzattól kifelé áramló pénzeket megszünteti, illetve 
a minimumra csökkenti. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati 
követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni. 

 
4. A képviselő testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől, 

hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és 
tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot 
készítsenek a  végleges költségvetéshez. 

  A költségvetési rendelettervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben 
rögzített feladatokat. Az azon túli feladatok csak megfelelő fedezet esetén tervezhetők. 

                       Ezen túlmenően az alábbiakat határozza meg: 
a) minden intézmény  és a polgármesteri hivatal készítsen  a kiadási főösszeg 2-4 %-ának 

megfelelő önkormányzati támogatás csökkentéssel  egész évben működőképes 
költségvetési javaslatot a szükséges kapcsolódó intézkedési javaslatokkal együtt. 

 
b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési, 

felújítási feladatainál 40 millió Ft-os kiadás csökkentést kell végrehajtani 
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5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal 

szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt 
csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a  
költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át, úgy,  
hogy a hitel visszafizetési kötelezettséggel együtt számított hiány ne haladja meg az 500  
millió Ft-ot. A finanszírozható költségvetési tervezet egyeztetésekor egységes szempontok  
érvényesüljenek. 

 
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra 

javasolt költségvetést legkésőbb 2011. február 15- ig képviselő-testületi ülésre terjessze 
be. 

 
 

Pásztó, 2011. január 28. 
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester       címzetes főjegyző 
 


