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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

…./2012./XII:…/ rendelete a 
24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, a 23/2012/XI.9./ önkormányzati 
rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ 
önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a  a 

17/2012. (VI. 29.)önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 

2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§    A24/2012/XII.1./ önkormányzati rendelettel, a  23/2012/XI.9./ önkormányzati 

rendelettel ,a  20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ 
rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati  rendelettel,  a 
8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési  rendeletét 
tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban:  R./  módosításáról 
az alábbi rendeletet alkotja 

2. §  Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
          „9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti 

likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: 
 

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának 
rendezéséhez 440 000 000 Ft folyószámlahitel szerződést köt (a Képviselő-testület 
külön meghozott egyedi döntése után), melyből fedezi a költségvetés jelenlegi 
működési célú hiányát 395.829 e Ft-ot. 
 

          b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány 
mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten (30 millió Ft) belül szükséges 
mértékű munkabér hitelt vesz fel. 
 
c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem 
fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az  a/ pontban 
rögzített hiteleken kívül  2 éves türelmi idővel visszafizetendő 21.069 e Ft összegű 
célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.  

 
3. §     Az R 45/A § /2/ bekezdése helyébe az alábbi /2/ bekezdés lép; illetve további /3/; 

/4/ bekezdéssel egészül ki. 
 
 
„/2/ A képviselő-testület a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájában 

megvalósítandó tornacsarnok megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv 
költségvetési fedezetét költségvetési rendeletében  előirányzattal biztosította. 

 
 



      /3/  A képviselő-testület az iskolai jótékonysági bál bevételéből 500 e Ft-ot a tervek 
fedezetére átvesz. 
 

     /4/  a) A képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány tervezési szerződésben 
rögzített költségéből 50 % kifizetését engedélyezi a teljesítésigazolás alapján. 
További 50 % kifizetése akkor teljesíthető, ha a pályázat nyertes lesz, illetve a pályázat 
elutasítása esetén is akkor, ha egyértelműen megállapítható, hogy az elutasítás nem 
vezethető vissza a megvalósíthatósági tanulmány hiányosságára, vagy hibájára. 
A tervezési szerződés ennek megfelelő módosítására intézkedni kell. 
 
b) A képviselő-testület az engedélyezési terv tervezési szerződésben rögzített 
költségeiből 50 % kifizetését engedélyezi a teljesítésigazolás alapján. 
További 50 % kifizetése akkor teljesíthető, ha az önkormányzat a jogerős építési 
engedélyt megkapja. 
A tervezési szerződés ennek megfelelő módosítására intézkedni kell. 

 
 
4.§      Ez a rendelet 2012. december 14-én lép hatályba.   
 
 
Általános indoklás a …………../2013./……./ rendelethez 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosítása értelmében az 
önkormányzatnak lehetősége van a folyószámlahitel szerződését módosítani. 
Az önkormányzat a tornacsarnok terveit átvette, a pályázatot benyújtotta, szükséges a fedezet 
és a kifizetés feltételeinek szabályozása. 
 
Részletes indoklás 
2. §-hoz: Az önkormányzat az ÖNHIKI pályázatról még nem kapott értesítést, emiatt a hiány 
mértéke nem változott. A stabilitási törvény legutóbbi módosítása lehetővé tette a 
folyószámlahitel 2013. június 30.-ig történő meghosszabbítását. Erre az OTP is hajlandó. 
E §-ban ezt vezetjük át. 
 
3.§-hoz: A tornacsarnok megvalósítási tanulmányának és engedélyezési tervének 
költségvetési kifizetési feltételeire ad megoldást. 
 
Pásztó, 2012. december 11. 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                 címzetes főjegyző 
 
 


