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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését  4./2014.(II.13.) rendeletével alkotta meg. 
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege hitelműveletekkel:1.731.249 e Ft. 
Az érvényes szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Pásztó Város 
költségvetésének készítésekor az előző évi számított pénzmaradvány figyelembe vétele 
mellett is   46.409 e Ft hiányt mutatott ki, melynek ellentételezésére a Magyar Köztársaság 
központi költségvetésében szereplő fejezeti tartalék igénybevételét terveztük ugyanilyen 
mértékben eredeti előirányzatként bevételek között. 
Azt ilyen  problémák részbeni kezelésére megjelent a 7/2014./I.31./ BM rendelet a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati   
támogatásokról. A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 30-a.  
 
Ennél a pályázatnál  értelmezésünk szerint a rendkívüli működési problémát, illetve a 
feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. 
Ilyen helyzetnek tekintettük: 

1. A polgármesteri hivatal épületében az érintésvédelmi felülvizsgálat alapján 
elvégzendő villamoshálózat baleset és tűzveszélyességének megszüntetése, melynek 
számított költsége 10.000.000 Ft, 

2. A polgármesteri hivatal épületében a számítógépes hálózat felújítását és  számítógépek 
kompatibilitásának biztosítását 5.000.000 Ft értékben 

3. A Hasznosi óvodai kazán többszöri javítás és karbantartás után is nem megfelelő 
biztonságú, ezért annak a cseréje elkerülhetetlen 2.000.000 Ft 

4. A hulladékszállítás 2013. évi vesztesége működésképtelenséget okozhat a 
VGKNKFT-nél, ezért annak finanszírozása nélkül a szolgáltatás megszűnik. Ennek 
számított költsége 10.000.000 Ft  

5. Mindezek összesen: 27.000.000 Ft 
 
 Indokolás:A polgármesteri hivatal épületében kapott helyet a kormányhivatal Pásztói Járási 
Hivatala. Ezáltal mind az elavult, és a szabványoknak nem megfelelő  villamos hálózat mind 
az informatikai hálózat teljes felújításra, cserére szorul. A villany vezetékek alumínium MM 
falvezetékek, amelyek a terhelés hatására tűzveszélyt okoznak. A megnövekedett létszám, 
több számítógép, nagyobb technika nagyobb áramterhelést jelent. Az áramváltót ki kell 
cserélni. A világítótestek zúgnak, a kondenzátorok tűz-és robbanásveszélyesek. A 
világítótestek az előírt fényerőt nem biztosítják az irodákban. Az átszervezések miatt a 
számítógépes gerinc hálózatot, az aktív és passzív elemeket ki kell  cserélni, bővíteni kell  az 
irodai hálózatot, a végpontokat, tekintettel a választásokra is. 
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. 
 
A pályázat benyújtását megelőzően írásban megkerestük a Belügyminisztériumot azzal, hogy 
a fenti rendkívüli kiadások igénylésére lehet-e igényt benyújtani. A válasz egyértelműen 
elutasító volt. Azt jelezték, hogy csak a pályázat feltételei között azokra a célokra és azzal a 
módszerrel lehet pályázni( ki nem egyenlített számlák, peres ügyek, hiteltörlesztés stb.). A 
pályázati adatlapot csatolom. 



Az önkormányzat gazdálkodásában 2014 I-III. negyedév során több olyan bevétel kiesést 
okozó tétel és több olyan többletkiadás jelentkezett, amit a pályázat eredményességéig belső 
átcsoportosítással, illetve hitel felvételével oldottunk meg a pályázat eredményességéig. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2014. évi kiegészítő támogatásról szóló a.7/2014./I.31./  BM rendelet pályázati feltételeit és 
az önkormányzat lehetőségeit.  
 

1. Pásztó városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. sz melléklete, valamint a 
7/2014./I.31./ BM rendelet alapján a csatolt mellékletek felhasználásával pályázatot 
nyújt be helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 
kiegészítő támogatásra. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy, Pásztó város 
2014.évi pályázatát soron kívül nyújtsa be. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: szöveg szerint. 
 
Pásztó, 2014. szeptember 17. 
          

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