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Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-
i rendkívüli ülésére 
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Előkészítette: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a feladattal 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-án az alapító tagok egyhangú döntése 
alapján megszűnt. A Magyar Államkincstár 2013. július 25-i kivezetési dátummal kivezette a 
törzskönyvi nyilvántartásból. 
A megszűnés ellenére és a többszöri adatszolgáltatás egyeztetés ellenére a társulás alapító 
önkormányzatai nagy része tartozik a többcélú kistérségi társulásnak. Ugyanakkor a kistérségi 
társulás is tartozik részben az intézményének a Területi Gondozási Központnak, illetve az 
alapító önkormányzatoknak. 
Az oda-vissza tartozást a csatolt melléklet tartalmazza. 
Sajátos helyzet alakult ki, mert a kistérségi társulás a szociális feladat ellátással kapcsolatos 
normatívával lemondott (átadta a feladatot átadási megállapodás és a vonatkozó jogszabályok 
szerint az átvevő önkormányzatok részére). Ennek ellenére a 2013. június hónap (július 3-án 
esedékes) bér járulékait a Pásztó Városi Önkormányzatot megillető normatívából vonták le 
(7.672 e Ft).  
Az alapító önkormányzatok többszöri előkészítés, konkrét írásos javaslat ellenére nem 
fogadták el a vagyonátadási megállapodást.  
A vagyonátadási megállapodást és benne a befolyó és kifizetendő pénzre vonatkozó 
felhasználási ütemezést is eddig 15 önkormányzat írta alá. 
A vonatkozó jogszabályok értelmében a megszűnő kistérségi társulás beszámolójával 
kapcsolatos feladatokat a székhely település önkormányzatának kell elkészíteni és letétbe 
helyezni. 
Álláspontunk szerint jelentős joghézag van mert a fentebb is jelzett problémák kezelésére 
nincs jogszabályi felhatalmazás és megoldás (Pl. nincs eszköze Pásztónak a vagyonátadási 
megállapodás elfogadásának kikényszerítésére, a tartozások kiegyenlítésére, a követelések 
beszedésére). 
Jelenleg a 2013. augusztus 30-ig (a megszűnést követő 60 napon belül) a záró beszámolót 
azért nem tudtuk leadni, mert a vagyonátadási megállapodást – ami elengedhetetlen része a 
beszámolónak – még 11 önkormányzat nem írta alá. 
A problémát fokozza, hogy a Területi Gondozási Központ Pásztó Város intézménye 2013. 
július 1-től jogfolytonosan látja el a feladatot. Ennek az intézménynek a 2013.VI.30-i 
kiegyenlítetlen számla tartozása jelentős. 
Mindezek figyelembevételével ezúton beterjesztem Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-
testülete mint székhely település önkormányzata elé a megszűnt Pásztói Többcélú Kistérségi 
Társulás 2013. I. félévi valamint a társulás intézménye a Területi Gondozási Központ 2013. I. 
félévi, MÁK-nak megküldött beszámolóját jóváhagyásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati Javaslat 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 2013. június 30-án 
megszűnt Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése – megismerte a 
Kistérségi Társulás I. félévi előirányzati és teljesítési adatait, valamint a Területi 
Gondozási Központ, mint 2013. I. félévében a Többcélú Kistérségi Társulás 
intézménye adatait tartalmazó beszámolót elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy minden alapító önkormányzat 
jóváhagyása és a vagyonfelosztási megállapodás jóváhagyása után gondoskodjon a 
beszámoló Magyar Államkincstárnál történő letétbe helyezéséről, a szükséges 
közzétételi kötelezettséget teljesítse. 

3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a vagyonfelosztásnál Pásztó Város 
Önkormányzat érdekét képviselve, a korábbi döntésnek megfelelően járjon el. Ennek 
keretében elsődleges szempont a szakmai feladatellátás, az állami támogatások 
címzettekhez való eljuttatása és azzal való elszámolás, az önkormányzatok egymás 
közötti elszámolásának rendezése, a szállítói tartozások kiegyenlítése. 

 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2013. szeptember 05. 
 
          Sisák Imre 
          polgármester 
 
A Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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