
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2010. december 15-i ülésén 353/2010. (XII. 15 .) számon 
a következő határozatot hozta: 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
353/2010. /XII. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény 
tervezetéből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket, a 2011. 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.  
 
2011. évre vonatkozóan a finanszírozható hiány összege 400 Millió Ft-ra  tehető. 
 
Az önkormányzat a 2010. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 
2011. 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 2011. évi  
költségvetési törvényből  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 pályázati támogatással folyamatban lévő pályázatait fejezze be,  

új pályázat csak 100 %-os támogatottság esetén indítható, mert semmilyen mértékű 
saját erőt és az előfinanszírozást sem tudja biztosítani. 

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

tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz. 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. 

 
4. A képviselő-testület mint kiemelt projektet a városközponti rehabilitációt 

megvalósítja.  
 

5.  Képviselő-testület nem kíván  további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 
2011. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint 
határozza meg. 

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

ÖNHIKI támogatást. Ennek érdekében 2011. évi költségvetési rendelet          
tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontból is 
megfeleljen.  
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7. 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 2011-ben mind a 
költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra 
koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak. 

 
8. A  Képviselő Testület rendkívül nehéz pénzügyi helyzete ellenére különös tekintettel                           

az érintett adóalanyokat (lakosság, vállalkozások) hasonlóan hátrányosan érintő 
pénzügyi és gazdasági válságra, a kiszámítható adópolitikára – nem emeli az 
építményadó tételeket. 

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

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

 
10.  A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és  
      lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával  
      tervezi segíteni továbbra is. 

 
11. 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.  

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

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

 
13.  A 2011. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés 

előirányzatát limitálni kell. 
 

14. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása 
érdekében a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi, 
városgazdálkodási feladatok segítésére 2011-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. 
E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi   
gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni. 

 
15. 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. 

     A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt   
     önkormányzati vagyon értékesítésére. 
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16. 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  
   gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés   
   keretében. 
 

       17.  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. 
         

18. 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 
 

19. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  véleményének  
      figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja az alábbiakkal 
 együtt: 

 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2011. évi 
költségvetési koncepcióhoz a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére 

 
 
A Parlament még tárgyalja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvény tervezetét.  
Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, 
módosítják. Jelenleg ezek is alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, 
gazdálkodási feladatait. Az utóbbi több mint egy évben a bankválság és  gazdasági válság,  a 
forint rendkívüli alacsony árfolyama mind a gazdálkodó szerveket , mind a háztartásokat 
jelentősen hátrányosan érintette. 
 
Pásztó Város Pénzügyi  és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és 
megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját,   
A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete /292 /2009. (XII. 
19.) kormányrendelet 35.§. /3/  bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :  
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az 
intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2011. évi költségvetési koncepció 
számításai  szerint a bevételek és kiadások számított hiánya 623.494 e Ft. Az óvatosabb, 
biztonságra törekvő számítások szerint is a hiány 601.482 e Ft. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a külső és belső körülmények  között mindenképpen azt, 
javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell 
tervezni. 
 
A  Bizottság javasolja, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően 
az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 400.000 e Ft- 
450.000 e Ft-ban határozzák meg, tekintettel a gazdasági válság kivédhetetlen 
hatásaira. 
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1. Az önkormányzat az egy éve begyűrűzött bankválság és gazdasági válság 
hatására, illetve ebből eredően a tovább szorító költségvetési megvonások miatt 
finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt különös figyelemmel - a 
gazdálkodás biztonságáért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-
testületi felelősségre minden olyan intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a 
Képviselő-testületnek, hogy a fizetésképtelenség, az adósságrendezési eljárás 
elkerülhető legyen, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok 
ellátására. 

 
2. Az önkormányzat a pályázati támogatással folyamatban lévő pályázatait fejezze be, új 

feladat nem indítható, mert sem semmilyen mértékű  saját erőt és az előfinanszírozását 
az önkormányzat nem tudja biztosítani. 

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

intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat 
pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó 
testületi döntéseket. 
Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai 
szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni. 

• a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor 
vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván 
felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja 

4. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése 
érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni. 
 

5. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg 
konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási 
megállapodások hatályosulását. 

6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. 
            Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek 

csökkentése érdekében az ÖNHIKI, ÖM pályázat, Európai önerő alap, gyéb 
pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem 
többletköltséget okoznak 

7. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi működtetésen felül a 
városközponti rehabilitáció  Európai Uniós támogatással történő 
megvalósítására. 

 
8. A Margit Kórház rentábilis működésének biztosítására törekvés mellett az 

egészségügyi struktúra átalakítás biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság 
színvonalas egészségügyi ellátását. 

 
9.  A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerződésben vállalt 

kötelezettségük pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a 
költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni. 
Minden önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés 
szerinti saját erő határidőben történő biztosításával, és ezt a kistérségi társulás  
munkaszervezete és vezetője követelje meg minden társult önkormányzattól is. 
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10.  Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati 
követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vizi közmű társulati 
követelések stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan 
beszedését. 
Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket 
biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és 
eredményesen folyhasson. 
Különös figyelmet kell fordítani a vizi közmű társulattól átvett követelések, LTP 
szerződések érvényesítésére. 
 

11. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, 
takarékosságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem 
kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni. 

 
12. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg 

az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat 
hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján 
értékesítésre meg kell hirdetni. A  Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás 
törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok 
támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés 
elmozdul ( projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az 
önkormányzat számára megfelelő garanciák vannak. 

 
13. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői 

tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan 
működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott 
szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező 
településeken alkalmazott díjhoz. 
Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strand fürdő nyári 
üzemeltetésének költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft által. 

 
14. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a 

munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell 
biztosítani. 

 
15. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek 

betartását ellenőrizzék és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati 
bevételek fokozását tekintsék kiemelt célnak. Ennek során : 
- ellenőrizzék a közterület használatot és a terület használókkal fizettessék meg a 
díjat. 

            - fokozottabban ellenőrizzék az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a  
             szabályoktól eltérőket bírságolják meg. 
            - a közterület felbontóktól követeljék meg az azonnali szakszerű helyreállítást és  
             ellenőrizzék azt. 
            - a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli  
              viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a  
              lejárt határidejű követeléseket hajtsák be. 
             - Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló  
              embertársainkra. 
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16..  A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit  Kft- közreműködésével a 
közfoglalkoztatást ki kell használni  az anyagi lehetőségek és a támogatási 
lehetőségek keretei között. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
közfoglalkoztatás a gyakorlatban tényleges, jól szervezett és eredményes, értéket 
teremtő fenntartási, felújítási, és fejlesztési tevékenység legyen. 

        Különös figyelmet kell fordatani arra, hogy a közmunkás foglalkoztatás 
adminisztrációja mindenben feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, amiatt, hogy 
esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne 
állapítson meg. 

       Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden esedékes 
önkormányzat felé, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát 
rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. 

 
17. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával 

érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett 
költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása. 

 
18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás  

ügyének, különös tekintettel arra, hogy az a helyi adóbevételek növekedését 
eredményezze.   

 
19. A Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság felhívja minden érintett figyelmét, 

hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait 
hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. 

 
* * * 

 
20. A Képviselő-testület a CKÖ véleményének figyelembe vételével a 2011. évi  

költségvetési koncepciót elfogadja.  
 
Pásztó, 2010. december 16. 
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester       címzetes főjegyző 

 


