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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
28/2015. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2015. évi beterjesztett költségvetési javaslatát és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a költségvetés további tárgyalását és záró szavazását elhalasztja 
2015. február 26-ra, azzal, hogy az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők, 
valamint a szakterületi felelősök folytassanak további egyeztetéseket a bevételei 
előirányzatok reális növelése és a kiadási előirányzatok csökkentése, feladat 
elhagyások, átütemezések irányába, melyeknél alapvető célkitűzés a költségvetés 
működési és fejlesztési egyensúlyának megteremtése, a kötelező feladat ellátás. 

2.  A képviselő-testület a költségvetés záró szavazása előtt az alábbi konkrét feladatokat                 
határozza meg a költségvetés előkészítője és beterjesztője részére: 

a./ Az önkormányzat  kötelező és  önként vállalt feladatainak minősítését teljes 
körűen el kell  végezni és be kell mutatni a költségvetési tervezet szövegében és 
mellékleteiben. 

b./ Készüljön határozati javaslat a vis-maior pályázathoz szükséges önerő fedezetét 
biztosító MFB-s finanszírozású fejlesztési hitel kormány engedélyének 
módosítására, melynek célja, hogy a hitel visszafizetése ne kezdődjön meg 2015-
ben, hanem áthúzódjon 2016,2017,2018 évekre. Amennyiben ez megvalósul, azzal 
a 2015. évi költségvetés tehermentesülhet 9 millió forint hitel visszafizetésétől.  

c. / Az óvoda konyháján főzött teljes étel mennyiséget az óvodában kell         
felhasználni, ezáltal az étel előállításához szükséges személyi kiadás és járulékai, 
valamint a dologi kiadások fedezetéhez mintegy 8.000 e Ft további állami 
támogatás vehető igénybe, ami a jelenlegi hiányt csökkenti. 

d./ Az önkormányzat minden olyan fejlesztési feladatát, amelyre még nem történt 
kötelezettségvállalás, azt későbbre halasztja és az esetleges fejlesztési források 
realizálódása után indítható. Készüljön egy olyan melléklet a költségvetési 
előterjesztéshez, amely a jelenlegi javaslatból kikerülő későbbre halasztott 
fejlesztési feladatokat tartalmazza. 

e./ A Polgármesteri Hivatal a költségvetési törvény 76.§ (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő felhatalmazás alapján megjelenő kormány-rendeletet kísérje figyelemmel. 
A 2014. évi költségvetésben fejezeti tartalékból származó bevételként befolyt 62 
634 000 Ft ismeretében, ami 2015-ben eredeti költségvetésben nem jelent meg.  
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Az állami költségvetésben erre a célra 2,5 milliárd Ft előirányzat van. Mindezeket 
figyelembe véve számolni kell a pályázati támogatásból származó bevétellel az 
előző évi mértékben. Ennek realizálódásáig a költségvetésben a zárolást kell 
elrendelni, amit szigorúan be kell tartani. 

 
 
 
Pásztó, 2015. február 13. 
 
 
 
 
 
 Dömsödi Gábor       dr. Sándor Balázs 
   polgármester                jegyző 
 


