
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. november 29-i  ülésén 275/2011. (XI. 29.) számon 
a következő határozatot hozta: 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
275/2011. /XI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény 
tervezetéből, az új önkormányzati törvény tervezetéből és a nemzeti köznevelési törvény 
tervezetéből, az új adó törvénytervezetekből, az önkormányzatokat érintő lényeges 
feltételeket, a 2012. évi koncepciót és számításokat megismerte.  
A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések 
megtételét igénylik, melyek a várható bevételek és kiadások jelenlegi nagymértékű 
aránytalanságát egyensúlyba hozzák.  
 
2012. évre vonatkozóan a finanszírozható hiány összege 400 Millió Ft-ban valószínűsíthető.. 
 
Az önkormányzat a 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 
2012. évi költségvetési törvény tervezetét, valamint az azt megalapozó jogszabály 
tervezeteket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2012. évi  
költségvetési törvényből az új önkormányzati törvényből, az új adótörvényekből, a 
nemzeti köznevelési törvényből stb. és  az azt megalapozó jogszabályok 
módosításából eredő változást vezessék  át  és a végleges költségvetést  a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintrehozás/, teljes körű számítással 
alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek 
keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be. 

 
2. Az önkormányzat a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem előtt 

tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz, addig 
ameddig a jogszabályok azt lehetővé teszik A társult önkormányzatok arányos anyagi 
hozzájárulását várja a feladatellátással összhangban kibővülő működési költségeihez. 
A társult önkormányzatok Pásztó Város Önkormányzata felé fennálló tartozásainak 
kiegyenlítéséről az önkormányzatokkal tárgyalásokat kell folytatni. 

 
3. A Képviselő-testület nem kíván  további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 

2012. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint 
határozza meg. 

 
4. A Képviselő-testület a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint igényelni kívánja az 

ÖNHIKI támogatást. Ennek érdekében 2012. évi költségvetési rendelet          
tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontból is 
megfeleljen.  

 
5. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során 

saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, 
magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások  
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kímélése érdekében realizálják. A Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli 
helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2012-ben mind a 
költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra 
koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak. 
    

 
6.   Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, 

vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat 
megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele). 

 
    
7   A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és 
     lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával   

           tervezi továbbra is segíteni. 
 

8. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény 
szerinti bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak 
előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.  

 
9. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az 

intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével 
határozza meg.  

 
10.  A 2012. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés 

előirányzatát limitálni kell. 
 

11. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása 
érdekében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2012-ben is 
foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat 
városgazdálkodási (út-híd, közterületi   gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) 
feladatait kell tehermentesíteni. 
E foglalkoztatási formánál alapelvként határozza meg, hogy a közfoglalkoztatással 
mérhető, az önkormányzat érdekében álló többletbevételt vagy költség csökkenést kell 
elérni. A közfoglalkoztatottak kötelesek adók módjára behajtandó köztartozásukat 
jövedelmükből kifizetni, illetve abból le kell tiltani. 

 
12. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést 

annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a 
lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak. 

 
13. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt   
     önkormányzati vagyon értékesítésére. 

 
14. A Képviselő-testület 

- Az önkormányzat  intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a        
   cigány tanulók  felzárkóztatására. 

      - A  Képviselő-testület a  cigány kisebbség  munkához juttatása érdekében közbenjár a  
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   gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés   
   keretében. 
 

       15.- A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ülései  
                megtartásához  illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében  
                havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít,  támogatásként. 
       

16. Az önkormányzati tulajdonú vagyon tervezett állami tulajdonba vétele, a feladat és  
szervezeti átalakítások teljesen az önkormányzat véleményének kikérése nélkül 
történtek. A jogszabályok ismeretében az önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell, és az önkormányzati érdeket érvényesíteni kell. 

 
 
Pásztó, 2011. november 30. 
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester       címzetes főjegyző 
 


