Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 18-i ülésén 346/2014. (XII.18.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
346/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2015.
évi költségvetési koncepcióját.
A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések megtételét
igényli, melyek a várható bevételek és kiadások jelenlegi nagymértékű aránytalanságát egyensúlyba
hozzák.
Az önkormányzat a jogszabályi változások és helyi döntéseket figyelembe véve az alábbi
határozatot hozza:
1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2015. évi költségvetési
törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a
végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintre hozás/,
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. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, fő
célkitűzése, hogy a 2015. évi költségvetését a törvényi előírásoknak megfelelően forrás
egyezőségesen készítse el.
Amennyiben ez nem biztosítható, akkor számít az állami költségvetésben a forráshiány kezelésére
szolgáló fejezeti tartalék előirányzatra.
3. 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 kímélése érdekében realizálják. A
Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől
és hivatalától, hogy 2015-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az
önkormányzati feladatokra koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak.
4. A Képviselő-testület nem emeli az építményadó tételeket.
5. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy testületi
határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat megnevezése, ellátottak száma,
költsége, bevétele).
6. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a
jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi továbbra is segíteni. A
képviselő-testület megvizsgálja a dolgozói hiteltörlesztés támogatásának, valamint az illetmény
eltérítés és cafeteria juttatásának lehetőségét.
7. 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 a 2015. évi költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozási
rendnek megfelelően.
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költségvetési lehetőség keretei között.
8. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás módosulása, az
intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza meg.
9. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok
segítésére 2015-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az
önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.)
feladatait kell tehermentesíteni. Elvárás a feladatot ellátó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft-vel szemben, és a résztvevőktől, hogy munkavégzésre pontosan,munkára képes állapotban
jelenjenek meg, hatékony és eredményes munkát végezzenek, tartozásaikat rendezzék és
törekedjenek az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajuttatásra.
10. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak
érdekében, hogy a nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb
időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a
szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslata, iránymutatása szerint.
11. A Képviselő-testület:
- az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a
roma tanulók felzárkóztatására.
- a roma kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a
Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
12. A Képviselő-testület a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ülései megtartásához
illetve elnöki fogadónaphoz a volt gyermekorvosi rendelő épületében irodát biztosít,
támogatásként.
13. A Strandfürdő működését az önkormányzat kiadásainak növekedése nélkül a Dél-Nógrádi
Vízmű KFT, a Városgazdálkodási KFT és a közmunkások bevonásával kell biztosítani annak
érdekében, hogy a támogatási szerződés szerinti kötelezettségét az önkormányzat teljesítse. E
mellett vizsgálni kell a strandfürdő hosszabb távú gazdaságos működtetésére nyilvános pályázat
kiírásának lehetőségét.
14. A Képviselő-testület a RNÖ véleményét figyelembe veszi a 2015. évi költségvetési koncepció
tekintetében.
15. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe
vételével a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetet határidőben tárgyalja.
A képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe
vételével fogadja el a 2015. évi költségvetési koncepciót.
16. A főmérnökség készítsen elő megállapodás-tervezetet arra vonatkozóan, hogy a térfigyelő
kamerarendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja a város közrendjének, biztonságának
megfigyeléséhez, rögzítéséhez, de a rendszeres kamera megfigyeléséhez költséget nem tud
biztosítani.
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feladatokra (a számviteli törvény szerinti beszerzés gazdaságosságának igazolásához, illetve a
közbeszerzési törvény szerinti IN-HAUS beszerzés igazolásához) kérjen be kontroll ajánlatokat.
18. A képviselő-testület felhívással él a város mezőgazdasági termelői, a lakosság felé, hogy a
helyben foglalkoztatást és a mezőgazdasági termelést helyezzék előtérbe, a település élelmiszer
szolgáltatói pedig vásároljanak a helyben előállított mezőgazdasági termékekből.
19. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója a költségvetési rendelet
előterjesztésével egyidejűleg készítsen hasznosítási javaslatot a piaccsarnokra.
20. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója készítsen tájékoztatót és
javaslatot arra, hogy szociális szövetkezeti formában hol, mit, milyen létszámmal költségvetési
bevétellel és kiadással lehet ellátni.
21. A képviselő-testület szorgalmazza a sportcsarnok és a tanuszoda építést.
22. A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a 2014-2020-as Európai Uniós programozási
időszakban Pásztó részére reálisan megvalósítható feladatokra. Ezek közül is elsősorban az
ipartelepítést, munkahelyteremtést, a város fejlődését elősegítő projekteket támogatja. E programok
mellett sem kíván eladósodni.
23. A képviselő-testület megvizsgálja a hétvégi és éjszakai orvosi ügyelet vállalkozási formában
való megvalósításának lehetőségét az esetleges jogszabályi változásokat is figyelembe véve.
24. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja és biztosítja a Polgármesteri
Hivatal számára 4 osztályos szervezetben történő működését a 2015. költségvetési évben.
Pásztó, 2014. december 19.
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