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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
        …./2012.(XII….)  

önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról,  

 
  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 
 
1.§. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesterét, hogy 
az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és szükséges kiadásokat fedezze az 
előző évi működési, kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 
 
2.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2012.évi többször módosított 
költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő 
kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig 
teljesítse.  
A 2012. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési, 
felújítási feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon. 
  
3.§. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a gyermekek védelméről szóló 
törvény értelmében az épület tulajdonjogától függetlenül, a Pásztó közigazgatási területén 
lévő oktatási intézményekben ellátott gyermekek étkeztetését 2013. január 1.-től szervezze 
meg, és az IPESZ útján gondoskodjon  a szolgáltatás biztosításáról, és az étkezési térítési díj 
beszedéséről. 
 
4. § /1/ A Pásztó Város Önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál 
alkalmazottak részére a 2013. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet 
az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre. 
 
/2/ Köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, 
valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint 
illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, cím adományozási és egyéb juttatás 
fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. 
 
 /3/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos 
megítélés alá tartozó alkalmazottak részére a Magyarország 2013. évi  központi 
költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, a költségvetési rendelet elfogadásáig évi 
bruttó 200.000 Ft összeg időarányos részét biztosítja cafetéria juttatásként, melyet a 
vonatkozó adózási szabályok szerinti adó terhel. 
 
5.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a) az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap 
számlán lévő pénzt Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítására 
átmenetileg igénybe vegye 

b) Az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 30 millió Ft-ig 
munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől 
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6.§. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
polgármesteri hivatal épületében elhelyezett Járási Kormányhivatal épület fenntartási 
költségeit fizesse, majd a megkötendő megállapodásban az arányos részt érvényesítse, illetve 
a megállapodás alapján számlázza és szedje be azt. 
 
7.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2012. 
évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több 
éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje, és a kiadásokat teljesítse a 
pályázati feltételeknek szerint.  
 
8.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
szociális ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a 
feladatellátással arányos, normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt 
időarányosan átutalja.  
 
9.§.A képviselő-testület a 2013. évi csúszásmentesítési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 
 
10. §. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
feladatellátás folytonossága érdekében a munkaügyi központtól 15 fő 6 (hat) órás 
közfoglalkoztatására 2013.01.01-2013.01.31-ig /saját erő 147.126 Ft/, illetve 17 fő 8 (nyolc) 
órás közfoglalkoztatására 2013.01.01-2013.02.28-ig /saját erő 452.232 Ft/, továbbá 151 fő 
hosszabb időtartamú /Startmunka-mintaprogram/ 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatására 
2013.02.01-től 2013.02.28-ig /saját erő 168.990 Ft/ támogatási igényt nyújtson be 
mindösszesen 768 e Ft saját erő erejéig, és az arra vonatkozó szerződést megkösse. 
 
11.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés 
folyamatos működtetéséhez szükséges önrészt biztosítsa és a feladat megosztás szerint a 
szükséges segélyeket kifizesse. 
 
12.§./1/ A képviselő-testület a feladat szervezéssel összefüggésben átadandó intézmények, 
vagy feladatok 2012. decemberi időszakra vonatkozó számláinak fedezetére előirányzatot 
biztosít, és engedélyezi annak kifizetését. 
 
/2/A képviselő-testület az iskola működtetéséről való lemondással összefüggésben biztosítja a 
kiszabott havi 12,1 millió Ft átutalását a jogszabály szerint meghatározott időpontban. 
 
13.§ A képviselő-testület a kamerarendszer működtetésével összefüggő 2012. decemberre 
vonatkozó felügyeleti költségek kifizetését  engedélyezi.  
2013-ra vonatkozóan pénzügyi fedezet hiánya miatt önkormányzati pénzügyi hozzájárulás 
nélküli megállapodást kell előkészíteni. 
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14. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Kft. által a piac fejlesztéséhez felvett 
         39 millió Ft-nak a január hónapban esedékes törlesztő részletét és kamatait 
         biztosítja a Kft. részére tőketartalékként.  A további részletek fizetésének feltétel 
         rendszeréről a Kft-nek kell gondoskodni, illetve azt a végleges költségvetési ren- 
         deletben kell rendezni.   
 
15.§ (1) E rendelet  2013. január 1.-én lép hatályba.  
 
 (2) Az 1-13 §-ban  szereplő felhatalmazás legkésőbb 2013. február 28-ig tart, azonban ezt 
megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik, 
rendelkezései beépülnek az elfogadott 2013. évi költségvetési rendeletbe.  
 
 Pásztó, 2012. december 19. 
 
 
 
 
 
                                                 
                  Sisák Imre                                                          Dr. Tasi Borbála 
                 polgármester                                                                  címzetes főjegyző 
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Általános indokolás a …/XII.…/ átmeneti gazdálkodási rendelethez 
 
A hatályos Államháztartási törvény értelmében, amennyiben az önkormányzat költségvetési 
rendeletét január 1-ig nem alkotja meg az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. 
Tekintettel arra, hogy szinte minden területet érintő jogszabályváltozások történtek, vagy új 
jogszabályok léptek hatályba- nem nélkülözhető a költségvetési rendelet elfogadásáig az 
átmeneti szabályozás. 
 
Részletes indokolás: 
 

1. § Felhatalmazást ad a polgármesternek a bevételek beszedésére és a kiadások 
teljesítésére az előző évi előirányzatok erejéig.  

 
2. § Felhatalmazza a polgármestert a 2012. évről áthúzódó kötelezettség vállalások 

teljesítésére.  
 

3. §  A gyermekek védelméről szóló törvény módosítása értelmében az önkormányzatnak  
        kell gondoskodnia  közigazgatási területén az oktatási intézményekbe járó  

 gyermekek egy főétkezés és további két étkezés biztosításáról. /jelenleg nem található 
jogszabályi meghatározás arra vonatkozóan, hogy az ebéd mellett melyik az a két  
étkezés – tízórai, uzsonna, vagy reggeli és vacsora – amelyről gondoskodni kell.  
Ez gazdasági szempontból lényeges, mert nem egyformák az árak. A jogszabály alatt 
azt kell érteni, hogy az önkormányzat a működtetésről való lemondás, és az azzal  
együtt járó havi 12,1 millió Ft havi fizetési kötelezettség mellett köteles gondoskodni  
az  általános iskolai, gimnáziumi, kollégiumi és a gyógypedagógiai intézménybe járó  
gyermekek étkeztetéséről. A térítési díj megállapításáról, annak beszedéséről az  
étkeztetés megszervezéséről 2013. február 3-tól, az étkeztetés megszervezéséről 2013.  
január 3-tól.   
A feladat és a költségek nagyságrendje miatt ez a közbeszerzési törvény hatály alá  

 tartozik.  
 

4. §  A kormány a napokban határozta meg a minimálbér összegét 98.000, illetve  
114 eFt-ban. Ez, illetve a jogszabályból eredő kötelező átsorolás végrehajtása, illetve a 
köztisztviselőket a jogszabály és a helyi rendelet alapján megillető juttatás 
végrehajtására ad felhatalmazást.  

 
5. § Felhatalmazást kap a polgármester a lakáseladási alap pályázati pénzekhez való 

felhasználására, illetve munkabér-hitel felvételére.  
 

6. § Feladat átszervezés során a Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal épületében kapott 
        elhelyezést, melyről a megállapodás megszületett.  

   A költségek megosztásáról 2013. I. negyedévében kell megállapodni.  
 
       7. § A folyamatban lévő pályázati bevételek és kiadások teljesítésére ad felhatalmazást. 
 
       8. § A szociális ellátó rendszer továbbra is kistérségi társulási formában működik addig,  
              míg az önkormányzatok másként nem döntenek, illetve a jogszabály meg nem  
              változik. E feltételrendszert szabályozza a §.  
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 9. §  Csúszásmentesítési feladatokra biztosít fedezetet a §.  
 
  10. § Az önkormányzat beadott pályázata alapján a lehetséges közfoglalkoztatás  
                     létszám és pénzügyi feltételeit szabályozza a §.  
 
 11. § 2012. január 1-től a szociális segélyezés döntési feltételrendszere megváltozott.  
           A továbbiakban ennek végrehajtására ad felhatalmazást ad a jegyző és az önkor- 
          mányzati segélyek vonatkozásában a polgármester részére.  
 
 12. § /1/ A feladat átszervezéssel összefüggésben, elsősorban az általános iskola  
                          2012. évet terhelő, de 2013-ban esedékes fizetésének rendezésére ad  
                          felhatalmazást.  
 
          /2/ Az általános iskola működtetéséről való lemondás miatt havi 12,1 millió 
    Ft fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak a Kormánybizottság 
               döntése alapján.  Ennek teljesítésére ad felhatalmazást a §.  
 
 13. § A városközponti rehabilitáció keretében megvalósult kamera rendszer felügye- 
                     letére a rendőrséggel kötött megállapodás alapján 2 millió Ft fedezet állt rendel- 
                     kezésre, melyből a december kötelezettség áthúzódik januárra.  
                     Az önkormányzat pénzügyi hiánya miatt 2013-ra pénzügyi kötelezettség nélkül 
                     kell megállapodni.  
 
 14. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Kft. által a piac fejlesztéséhez felvett 
          39 millió Ft-nak a január hónapban esedékes törlesztő részletét és kamatait 
                     biztosítja a Kft. részére tőketartalékként.  A további részletek fizetésének feltétel 
          rendszeréről a Kft-nek kell gondoskodni, illetve azt a végleges költségvetési ren- 
                     deletben kell rendezni.   
 
  15. § A hatálybaléptetést szabályozza.  
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