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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2013. évi költségvetését  4/2013.(III.1.) rendeletével alkotta meg. 
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege hitelműveletekkel: 1.404.824 e Ft. 
Az érvényes szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Pásztó Város 
költségvetésének készítésekor  209.504 e Ft hiányt mutatott ki, melynek ellentételezésére a 
Magyar Köztársaság központi költségvetésében szereplő szerkezet átalakítási tartalék, 
valamint fejezeti tartalék igénybevételét terveztük ugyanilyen mértékben eredeti 
előirányzatként bevételek között. 
Azt ilyen  problémák részbeni kezelésére megjelent a 39/2013. (VII.31) BM rendelet a 
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról. A pályázat benyújtási határideje: 
2013. szeptember 30-a.  
 
Ennél a pályázatnál figyelembe veszik: 

- az egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, 
mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a 
helyi önkormányzatot 

- adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának 
kezelése a válságköltségvetés alapján 

- egyéb vonatkozású egyedi szempontok lesznek a bírálatnál figyelembe véve. 
A támogatási igénylést az EBR rendszerben kell informatikai úton  feltölteni. 
A pályázat készítésén az előterjesztés készítésekor is dolgozunk, ezért azt csak a bizottsági 
ülésen tudjuk rendelkezésre bocsátani. 
. 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló a 39/2013. (VII.31) BM rendelet pályázati feltételeit 
és az önkormányzat lehetőségeit.  
 
1. Pásztó városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.  törvény , valamint a 39/2013. (VII.31) BM rendelet 
alapján a csatolt mellékletek felhasználásával pályázatot nyújt be helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 
 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy , Pásztó város  
2013.évi  pályázatát soron kívül nyújtsa be. 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: szöveg szerint. 
 
Pásztó, 2013. szeptember 2. 
          

       Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző  
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