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ELŐTERJESZTÉS

A Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C.  törvényt.  A törvény alapján  megterveztük  a  Pásztó  Városi  Önkormányzat  feladataihoz
igénybe vehető központi  forrásokat,  a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi
jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az  Mötv.  a  jelenleginél  differenciáltabb  feladattelepítést  tartalmaz  a  települési
önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a
települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat
biztosítják a lakosság számára,  a megyei  önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői
lesznek. Az államigazgatási  feladat-  és hatáskörök egy része a járási kormányhivatalokhoz
került.

A  helyi  önkormányzatok  számára  kötelező  feladatot  továbbra  is  törvény  írhat  elő,  az
önkormányzatok  eltérő  adottságait  (gazdasági  teljesítőképesség,  lakosságszám,  a
közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás,
kéményseprés, stb.),

– óvodai ellátás,
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését

célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
– lakás- és helyiséggazdálkodás,
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
– helyi közfoglalkoztatás,
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
– sport, ifjúsági ügyek,
– nemzetiségi ügyek,
– helyi közösségi közlekedés biztosítása,
– hulladékgazdálkodás,
– távhőszolgáltatás,
– kistermelők,  őstermelők  jogszabályban  meghatározott  termékei  értékesítési

lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
 törvény  a  felsoroltakon  kívül  más,  a  helyi  közügy,  helyben  biztosítható  közfeladat

ellátását is előírhatja,
 törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást

is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
 a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását,

amelyet  jogszabály  nem  utal  más  szerv  kizárólagos  hatáskörébe.  Az  önként  vállalt
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feladatok  ellátása  azonban  nem  veszélyeztetheti  a  kötelező  feladatok  ellátását.
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra
biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi  terv  összhangban van  az  önkormányzat  gazdasági  programjával  és  2015.  évi
költségvetési  koncepciójával,  melyben  megfogalmazott  alapelvek  az  önkormányzat
legfontosabb céljait hűen tükrözik.

Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező 
önkormányzati feladatokra koncentrálva.

2. A település lakossága és gazdálkodó szervei élet-és vagyonbiztonságának javítása 
érdekében a 2014. évi vis-maior károk elhárítása, a véd- művek helyreállítása. A végső
megoldást jelentő Mátrakeresztes fölötti zápor tározó megépítésének szorgalmazása.

3. Az intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft.-nél a 
jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és 
költségracionalizálás, súlypont áthelyezés, hatékonyság növelés.

4. A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Európai Uniós támogatási projektek 
véglegesítése. Előkészítése, különös tekintettel az ipartelepítés, munkahelyteremtés 
előkészítésére, a kormányzati beruházásból megvalósítandó tan uszoda és tornaterem 
megvalósítására és Klebelsberg intézmény keretei közötti fenntartásra. Pályázatok 
figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése

5. A közfoglalkoztatás kormányzati döntéseknek megfelelő és a város érdekeinek, 
céljainak megfelelő, javuló hatékonyságú, a település kötelező feladatait szolgáló, 
hasznot is termelő megvalósítása.

6. A szociális ellátórendszer átalakítása után is a szociálisan rászorulók lét és szociális 
biztonságának garantálása.

7. Az  önkormányzat  többségi  tulajdonában  lévő  gazdasági  társaságok  részvétele  az
önkormányzati feladatok ellátásában.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok
körében egyaránt  színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.  A feladatellátás tárgyi  és
személyi  feltételei  biztosítottak,  azonban  a  működési  célú  kiadások  az  Önkormányzat
tervezett  bevételének  a  85%-át  teszik  ki.  A  beruházási  és  felújítási  kiadásokra  (település
fejlesztésre) a tervezett források 15%-át tudjuk előirányozni.

A 2015.  évben a  költségvetési  bevételek  55%-át  fordítja  az Önkormányzat  az  intézményi
feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is
jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. 

Bevételek:

Az    intézmények  működési  bevételeiket a  testületi  döntésnek  és  a  jegyzői  utasításnak
megfelelően pontosították. Ennek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.
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Az  OEP  támogatásra   nincs újabb  információ.  OEP  finanszírozásból  működik  az
ügyeleti  ellátás  és  a  védőnői  szolgálat.  A  finanszírozási  változás  és  a  kötelező
béremelés  miatt  most  már  a  védőnői  szolgálathoz  is,  de  az  ügyeleti  ellátáshoz
jelentős önkormányzati támogatást kell adni.

                   Ft- ban
 2014. évi eredeti

előirányzat
2014. módosított

előirányzat
2014. évi  tény 2015. évi

koncepció
2015. évi  terv

Adónem

Építményadó 32 000 000 37 000 000 36 143 577 36 000 000 36 000 000

Iparűzési adó 230 000 000 262 827 000 285 041 251 240 000 000 280 000 000

Gépjárműadó 22 500 000 25 379 000 24 158 399 24 000 000 25 000 000

Idegenforgalmi
adó

400 000 600 000 638 048 500 000 500 000

Pótlék, bírság 1 000 000 2 500 000 2 055 460 2 000 000 2 000 000

Egyéb bevétel 500 000 500 000 19 550 200 000 50 000

Talajterhelési 
díj

1 600 000 2 500 000 2 909 682 2 000 000 2 000 000

Összesen 288 000 000 331 306 000 350 965 967 304 700 000 345 550 000

Iparűzési adó
A 2015. évi iparűzési adó tervezésénél a 2013. évi tényleges teljesítésről szóló bevallások
adatai  szolgáltatnak kiindulási  alapot.  A bevallások utáni lajstrom adatunk 256.000.000 Ft
tényleges  adó  beszedését  prognosztizálja.  A  lajstrom  adatot  korrigálja  az  adóév  utolsó
hónapjának  20-ik  napjáig  beérkezett  és  befizetett  adóelőleg  kiegészítés,  ami  2014-ben
35.000.000 Ft bevételt jelentett. 
Az  egyeztetés  alapján  2015.  évi  tervezett  iparűzési  adó  280.000.000  Ft.  Több  évi
tapasztalatunk  azonban,  hogy  az  adóelőleg  kiegészítésre  bevallott  és  befizetett  adó  nem
minden esetben többlet adó. 2015. évre tervezhető bevételnél figyelembe kell vennünk, hogy
közel  10.000.000  Ft  hátralék  is  képződhet,  valamint  azt  a  tényt,  hogy  20.000.000  Ft-ot
meghaladó összegű túlfizetést tartunk nyilván az adóalanyaink számláin. Ezek a túlfizetések
bármikor  visszautalhatók  kérésre.  (2014-ben  11.000.000  Ft-ot  meghaladó  összeg  volt.)  A
fentieket figyelembe véve 2015. évre költségvetésünkbe 250.000.000 Ft iparűzési adó bevétel
tervezését javasoljuk.
A 2014. évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap 13.475.394.529 Ft,
így az önkormányzat 2015. évi iparűzési adóerő képessége 188.655.523 Ft.
A 2014. évi iparűzési adóerő képesség 19.454 Ft/fő. A 2015. évi iparűzési adóerő képesség
19.578 Ft/fő.

Építményadó
2015-ös adóévben 36.000.000 Ft építményadót terveztünk. 1515 adótárgy szerepel jelenleg a
rendszerünkben. 

Gépjárműadó
Számításainkat, a költségvetési törvény előírásait és az előző évek tapasztalatait figyelembe
véve, ahhoz, hogy 25.000.000 Ft-ot az önkormányzat számlájára utalhassunk, 62.500.000 Ft
gépjárműadó  bevételt  kell  realizálnunk.  Terveink  szerint  a  2015-ös  évben  is  közel  3.000
adóalany, több mint 4.000 adótárgya után vetünk ki adót. Újra nagy hangsúlyt fektetünk a
hátralékok behajtására, ami elsősorban a NAV OKO rendszerének használatát, a törvényben
szabályozott gépjárművek forgalomból kitiltását, munkabér letiltásokat és azonnal beszedési
megbízások benyújtását jelenti.
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Talajterhelési díj
A talajterhelési díj mértéke 2012. 02. 01-től 1.800 Ft/m3/év. A lakosság nagy része rákötött a
műszakilag  rendelkezésre  álló  csatornára.  Körülbelül  200-220  háztartás  nem  rendelkezik
rákötéssel. Ezen rétegnek nagyon nagy terhet jelent a talajterhelési díj megfizetése. Ezeket a
tényeket figyelembe véve 2.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Idegenforgalmi adó
A kedvezőtlen téli időjárás, valamint a kevés ide érkező vendég miatt 2015-ben 500.000 Ft
bevétellel tervezünk.

Párlatfőzés
Az önkormányzati  adóhatóság hatáskörébe utalt új feladat 2015. január 1-jétől a 2003. évi
CXXVII. törvény értelmében a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter után évi
1.000 Ft összegű átalányadó beszedése, melyből 2016-ban várható bevétel, ami még a 10.000
Ft-ot sem éri el.

Egyéb bevételek
A társhatóságok megkereséseinek csökkenése,  a jogszabályok változása miatt  drasztikusan
lecsökkent az egyéb bevételek számlára elvárható bevételek összege. Ezeket figyelembe véve
csak 50.000 Ft bevétellel kívánunk számolni. A számla tulajdonképpen egy gyűjtő számla,
amire  év  közben  a  NAV OKO rendszeren  keresztül  visszatartott,  behajtott  adótartozások
összege érkezik, majd innen kerül utalásra a tényleges adószámlára, ami 2014-ben 872.238
Ft-ot tett ki.

Vízi közmű
2014.  december  31-i  záró  könyvelés  alapján  17.000.000  Ft  hiánnyal  zártunk.  Az  LTP  2
ütemben  11.000.000  Ft,  az  LTP  3  ütemben  6.000.000  Ft  a  kintlévőség.  A  behajtási
cselekmények  folyamatosak  (felszólító  levél,  munkabér  letiltás),  de  nagyrészt
eredménytelenek, ezért 2.000.000 Ft bevételt terveztünk.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás fedezetének biztosításához a hatósági szerződés alapján tervezzük a 
bevételt. T/1. Melléklet.
A folyamatban lévő orvosi rendelő felújításához és az óvodai épület felújításához a 
támogatási szerződés szerinti bevételt terveztük.

Vagyonértékesítés:

Annak ellenére, hogy jelentős számú és értékű értékesítésre szánt önkormányzati ingatlan van,
az ingatlanok iránti érdeklődés csekély. Intenzív marketing munka mellett 15.000 e Ft 
vagyonértékesítési bevétellel számolunk.

Az önkormányzati feladatok az alábbiak:

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Az intézmény működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről törvény 8 §-a az
alábbiak szerint határozza meg:
 „Az óvoda a gyermek három (két és fél éves 8.§(1) szerint) éves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény”.
Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 
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A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján:
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060. Pásztó, Madách út 22.
- PVÖÓ Hétpettyes Tagóvodája 3060. Pásztó, Cserhát ln.22.
- PVÖÓ Pitypang Tagóvodája 3065.Hasznos, Vár út 61.
- PVÖÓ Mátrakeresztes Ifjúsági Tábora 3060. Pásztó, Kékesi út 82/A, című intézményi

épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 44 fő az alábbi összetételben:
 1 fő vezető
 4 fő tagintézmény vezető, ebből 1 fő általános helyettes
 33 fő szak alkalmazott /ebből
 21 fő pedagógus
 12 fő egyéb alkalmazott

              A személyi kiadások számított összege      108.533 e Ft
 Szociális hozzájárulási adó:                29.067 e Ft
 Dologi kiadások előirányzata:            48.980 e Ft
 Felújítási kiadások:                                         e Ft
 Fejlesztési kiadás:                             e Ft

____________________________________
 Összesen:               186.580 e Ft
 Pályázati feladat:                              e Ft

____________________________________
 Mindösszesen:                                  186.580 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a 2011. évi CXC. Nkt. és az 1992. évi Kjt. törvény szerinti.
Garantált bérminimumon foglalkoztatott 23 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája van.
- három tagóvoda érintésvédelmi felülvizsgálata (esedékes 2015.02),
-  Hétpettyes  Tagóvoda  konyhai  mosogató  vízvezeték  csőhálózatának  részleges  cseréje
(folyamatos vízszivárgás),
- szállító edények beszerzése (2 db folyadékszállításra alkalmas thermo edény).

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                    Megnevezés                       Összeg

1. Állami támogatás                          141.899 e Ft
2. Önkormányzati támogatás               20.756 e Ft
3. Saját bevétel                                     23.925 e Ft
4. Átvett pénzeszköz                                        e Ft
5. Hazai támogatás (pályázat)                          e Ft
6. EU támogatás (pályázat)                              e Ft

           ______________________________________
                     Összesen:                         186.580 e Ft

 Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete
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Az  intézmény  működését  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  az
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet
határozza meg.

A  feladatellátás  kötelező.  A  feladatellátást  a  Pásztó  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  123/1997.  VII.24.  sz.  határozatával  jóváhagyott  Alapító  Okirat,  valamint  a
többször módosított egységes szerkezetben elfogadott Alapító Okirat alapján Pásztó, Kölcsey
F. út 35. sz. épületben valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 6 fő az alábbi összetételben:

1. 1 vezető
2. 1 megbízott vezető helyettes 
3. 1 megbízott gazdasági vezető
4. 3 pénzügyi-számviteli ügyintéző

            A személyi kiadások számított összege: 18 247 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó:         4 679 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:         4 190 e Ft
3. Felújítási kiadások                0 e Ft
4. Fejlesztési kiadás:                                            0 e Ft

5. Összesen:                   27 116 e Ft
6. Pályázati feladat:                                                    0 e Ft

7. Mindösszesen:                   27 116 e Ft 

Az  alkalmazottak  besorolása  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény  szerint,  amit  az  átmeneti  gazdálkodási  rendelet  alapján  30%-kal  emelt  az
intézményvezető, figyelemmel a hosszú ideje tartó létszámhiányra.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 6 fő részesül 2015. január 01-től.
Minimálbéren foglalkoztatott 4 fő volt a béremelés előtt.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.
Az  intézmény  székhelye  az  első  negyedévben  változni  fog.(Átköltözik  a  volt  kistérségi
társulási irodába)

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
Megnevezés                                                  Összeg

Állami támogatás:  0 e Ft
Önkormányzati támogatás:     27 116 e Ft
Saját bevétel:  0 e Ft
Átvett pénzeszköz:  0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)  0 e Ft
EU támogatás (pályázat)  0 e Ft.

Összesen:     27 116 e Ft.

Tekintettel  arra, hogy ez az intézmény azért jött létre, hogy a gazdálkodási körébe tartozó
intézmények és feladatok gazdálkodását ellássa, a felmerült  költségeket fel kell osztani az
ellátott feladatok, költségek arányában.
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Az  Államháztartási  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  Pásztói  Gondozási  központ
gazdasági részlegét a gazdálkodási feladattal együtt át kell telepíteni az IPESZ-hez, melyre a
költségvetési rendelet a megfelelő intézkedéseket tartalmazza.

 Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete -  Intézményi étkeztetés feladat

2013. január 01-től a gyermekvédelmi törvény 151.§-a és a képviselő-testületi döntés alapján
az IPESZ feladata a településen lévő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása
és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról megjelent, majd a hatályba léptetését 2015. január 1-ig
elhalasztották.
(2015.  januárban  ismét  elhalasztották  a  közétkeztetés  szabályozásáról  szóló  rendelet  egy
részének hatályba lépését 2015. szeptemberig.)

A vásárolt szolgáltatások útján ellátott feladat-ellátási helyek száma 4.

1. Mikszáth Kálmán Líceum
2. Pásztói Általános Iskola Nagymező út 36.
3. Pásztói Általános Iskola Nagymező út 38.
4. EGYMI

A  feladatellátáshoz  engedélyezett  létszám  2  fő  az  alábbi  összetételben:  2  fő  pénzügyi-
számviteli ügyintéző.

A személyi kiadások számított összege: 5 232 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó:         1 413 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:       82 709 e Ft
3. Felújítási kiadások                0 e Ft
4. Fejlesztési kiadás:                                            0 e Ft

5. Összesen:                   89 354 e Ft
6. Pályázati feladat:                                                    0 e Ft

7. Mindösszesen:                   89 354 e Ft 

Az  alkalmazottak  besorolása  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 1 fő részesül 2015. január 01-től.
Minimálbéren foglalkoztatott nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
Megnevezés                                            Összeg

Állami támogatás:     53 185 e Ft
Önkormányzati támogatás:       2 631 e Ft
Saját bevétel:     33 538 e Ft
Átvett pénzeszköz:  0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)  0 e Ft

9



EU támogatás (pályázat)  0 e Ft.

Összesen:     89 354 e Ft.

 Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete - Központi Háziorvosi Ügyelet

Az intézmény működését a:
- 2000.évi II. törvény
- 47/2004.(V.11.) ESZCSM. rendelet
- 4/2000.(II.25.) EÜ.M. rendelet
- 43/1999.(III.3.) korm. rendelet
- 313/2011(XII.23.) korm. rendelet határozza meg.

A feladatellátás kötelező. A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat 
alapján a Pásztó, Semmelweis út 2. sz. alatti intézményi épületben valósítjuk meg további 14 
településsel együtt.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 7,25 fő az alábbi összetételben:

1. 3 szakalkalmazott (asszisztens)
2. 4 gépkocsivezető
3. 1 fő egyéb alkalmazott (0,25 álláshely takarító)

4. (15  háziorvos)  (vállalkozói+közreműködői  szerződés+megbízási
szerződéssel)

A személyi kiadások számított összege: 17 728 e Ft
 Szociális hozzájárulási adó:   4 786 e Ft
 Dologi kiadások előirányzata: 21 836 e Ft
 Felújítási kiadások:          0 e Ft
 Fejlesztési kiadások:                      0 e Ft
__________________________________
 Összesen: 44 350 e Ft
 Pályázati feladat:          0 e Ft
____________________________________
 Mindösszesen: 44 350 e Ft     

Az  alkalmazottak  besorolása  az  1992.  évi  XXXIII.  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.
Minimálbéren foglalkoztatott 8 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája:
-  Ügyeleti  ellátás  zavartalanságának  biztosítása  (Ecseg  -  ügyeleti  ellátással  kapcsolatos
problémái, ill.  a 2. sz. Gyermekkörzetben a személyi feltételek biztosítása, amely kihat az
ügyeleti ellátási tevékenységre)
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
            
                    Megnevezés                               Összeg

1. Állami támogatás  0 e Ft
2. Önkormányzati támogatás  8 536 e Ft Pásztó intézmény finanszírozás
3. Saját bevétel                 124 e Ft

10



4. Átvett pénzeszköz                         25 620 e Ft OEP finanszírozás
5. Átvett pénzeszköz              10 070 e Ft Önkormányzatoktól átvett pénze
6. EU támogatás (pályázat)               0 e Ft

           _______________________________________
                     Összesen:                                44 350  e Ft

 Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat

Az intézmény működését a 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, a
26/1997. (IX.3.)NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról határozza meg.
A feladatellátás kötelező. 
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a
Pásztó, Semmelweis utca 15-17. és Hasznos Alkotmány út 226. és Mátrakeresztes, Kékesi út
104. és Pásztó, Rákóczi út 5. című intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 5,75 fő az alábbi összetételben:
4 fő területi védőnő
1 fő iskolavédőnő
1 fő (0,75 álláshely) takarító

A személyi kiadások számított összege:                             13 425 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó: 3 532 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata: 1 196 e Ft
3. Felújítási kiadások:        0 e Ft
4. Fejlesztési kiadás:                                          0 e Ft

5. Összesen:                                         18 153 e Ft
6. Pályázati feladat:                                      0 e Ft

7. Mindösszesen:                                 18 153 e Ft 

Az  alkalmazottak  besorolása  az  1992.  évi  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  XXXIII.
törvény és a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 8. Módosító rendelkezésének 14-15. §-a és a
40/2014. (II.24.) Korm. rendelet szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.
Minimálbéren foglalkoztatott 1 fő takarító.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája:
Az  egészséges  gyermekek  ellátása  egy  légtérben  történik  a  betegrendelésen  részt  vevő
gyermekekkel. Fertőzés veszély így fenn áll. A tanácsadó helyiség cseréje és a gyermekorvosi
rendelők  cseréje  megoldaná  a  fennálló  problémát.  A  hasznosi  tanácsadó  helyiség
lépcsőfeljárója balesetveszélyes, akadálymentesítésre lenne szükség.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
Megnevezés Összeg

Állami támogatás:        0 e Ft
Önkormányzati támogatás: 1 463 e Ft
Saját bevétel:    250 e Ft
Átvett pénzeszköz OEP:                  16 440 e Ft
Hazai támogatás (pályázat):                     0 e Ft
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EU támogatás (pályázat):                         0 e Ft
_______________________________________

Összesen:                                                                18 153 e Ft

Pásztói Múzeum

Az intézmény működését a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évei CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény
47.  §-a  az  alábbiak  szerint  határozza  meg  könyvkiadás,  könyvtári  állomány  gyarapítása,
nyilvántartása, könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások,
múzeumi  gyűjteményi  tevékenység,  múzeumi  tudományos  feldolgozó  és  publikációs
tevékenység, múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység,  történelmi  hely,  építmény,  egyéb  látványosság  működtetése,  történelmi  hely,
építmény, egyéb látványosság megóvása.
A feladatellátás kötelező. A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat
alapján  a  Pásztó,  Múzeum tér  5.  (kolostorépület),  Múzeum tér  6.  (Oskolamester  háza)  és
Múzeum tér  4.  (Csohány  Galéria,  turisztikai  fogadóépület)  című  intézményi  épületekben
valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:

1. 1 vezető
2. 2 szakalkalmazott /ebből
3. 0 fő pedagógus
4. 1 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege: 9310 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó: 2447 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata: 6523 e Ft
3. Felújítási kiadások:       0 e Ft
4. Fejlesztési kiadások:       0 e Ft

__________________________________
5. Összesen: 18280 e Ft
6. Pályázati feladat:         0 e Ft

____________________________________
7. Mindösszesen: 18280e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 2 fő részesül.
Minimálbéren foglalkoztatott 2 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
            
                    Megnevezés                       Összeg
Állami támogatás 17900 e Ft
Önkormányzati támogatás e Ft
Saját bevétel                    380 e Ft
Átvett pénzeszköz                          0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)                   0 e Ft
EU támogatás (pályázat)                       0 e Ft
           _______________________________________
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                     Összesen:                        18280 e Ft

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény működését a 1997. évi CXL. törvény szabályozza. 
A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

64§ (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező fel-
adata.

67§ A tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben
kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intéz-
mények összevonása más intézményekkel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási előnyök
esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a
miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

73 §(2) a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkor-
mányzatok feladata.

76 § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.

78 § A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósít-
hatósága érdekében közösségi színteret, ill. közművelődési intézményt biztosít.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által  biztosítja 
 Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

 Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.
 Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.
 Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104. intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 10 fő az alábbi összetételben:
 1 vezető
 1 vezető helyettes
 5 szakalkalmazott ( könyvtáros és művelődésszervező)
 3 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 23.836 e Ft
 Szociális hozzájárulási adó:            6.117 e Ft
 Dologi kiadások előirányzata: 21.011 e Ft
 Felújítási kiadások:                  ….......... e Ft
 Fejlesztési kiadás:       …...........e Ft

____________________________________
 Összesen:      50.964 e Ft
 Pályázati feladat:(Támop3.2.12)      518 e Ft

____________________________________
 Mindösszesen:                         51.482 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a közalkalmazotti törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban  az intézmény dolgozói nem részesülnek.
Minimálbéren foglalkoztatott 5 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája van :a mátrakeresztesi
művelődési ház elfagyott vízvezetékének javítása, cseréje.
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Az intézménynél  jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat: TÁMOP 3.2.12-12/2012-
0004 pályázat – Kulturális szakemberek képzése. Befejeződik 2015. 03. 31. 

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                    Megnevezés                       Összeg

 Állami támogatás                  10.853 e Ft
 Önkormányzati támogatás     34.571 e Ft
 Saját bevétel                            5.540 e Ft
 Átvett pénzeszköz                  …............. e Ft
 Hazai támogatás (pályázat)    …............  e Ft
 EU támogatás (pályázat)             518 e Ft

           _______________________________________
                     Összesen:                          51.482 e Ft

Pásztói Gondozási Központ

Az intézmény  működését  az  1993.  évi  III.  törvény  (szociális  törvény)  határozza  meg.  A
Családok Átmeneti Otthona és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról előírásai az irányadók..
A feladatellátás a szociális alapellátások tekintetében kötelező, ezek a feladatok a következők:
Szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  idősek nappali  ellátása,  demens  betegek nappali
ellátása,  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás.  Ezeken  felül  kötelező  feladat  a
gazdálkodás, melyet jelenleg önálló gazdasági szervezet lát el.
Vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
gyermekek átmeneti elhelyezése (családok átmeneti otthona) 
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján az alábbi helyeken
végezzük:

Idősek Klubja Pásztó, Csillag tér 16 és Idősek Klubja Hasznos, Vár u. 61 szám alatt:
szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  idősek  nappali  ellátása,  demens  betegek
nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
Idősek Otthona,  Pásztó,  Sport  u.  4-6 sz. alatti  intézményi  épületben:  időskorúak
tartós  bentlakásos  ellátása,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és  az  intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása
Családok  Átmeneti  Otthona  Pásztó,  Rákóczi  u.  5 sz.  intézményi  épületben:
gyermekek átmeneti elhelyezése

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 56 fő + 3 fő köz foglalkoztatott (2015. 02.
28-ig) + 1 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott (2015. 04. 22-ig).

Az engedélyezett létszám összetétele az alábbi:
1 fő  intézményvezető
1 fő      gazdasági vezető
5 fő  szakmai vezető 
32 fő  szak alkalmazott 
17 fő    egyéb alkalmazott
Összesen: 56 fő közalkalmazott
Ezen felül:

- 1 fő egyéb alkalmazott (munka törvénykönyve alapján, 04.22-ig)
- 3 fő egyéb alkalmazott (közcélú foglalkoztatott, 012.28-ig)

Mindösszesen: 60 fő
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A személyi kiadások számított összege 106.965 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:          28.535 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:       72.285 e Ft
Felújítási kiadások:                                 -  e Ft
Fejlesztési kiadás:                  254 e Ft
____________________________________
Összesen:           208.039 e Ft
Pályázati feladat:                     - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                             208.039 e Ft     

A közalkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 2 fő részesül.
Minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatott 38,75 fő közalkalmazott.
(A közalkalmazottak  a  minimálbéren  felül  bruttó  5-12 e  Ft/fő  szociális  ágazati  pótlékban
részesülnek, melynek fedezetét az állami költségvetés a támogatáson felül biztosítja.) 
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs. 
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                    Megnevezés                       Összeg
1.Állami támogatás                         93.654 e Ft
2.Önkormányzati támogatás           48.293 e Ft
3.Saját bevétel                                65.084 e Ft
4.Átvett pénzeszköz                         1.008 e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)    …............. e Ft
6.EU támogatás (pályázat)        …............. e Ft
           _______________________________________
                     Összesen:                      208.039 e Ft

Az egyes szervezeti egységek és ellátott feladatok (Idősek Otthona, Családok Átmeneti 
Otthona, Szociális Alapellátás, Gazdálkodás, közfoglalkoztatás és nők 40 program) 
vonatkozásában külön-külön szöveges indoklás is készült

 Családok Átmeneti Otthona.
Az intézmény működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról határozza meg.
A feladatellátás 100%-ban vállalt
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Rákóczi u.
5 intézményi épületben valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 6 fő az alábbi összetételben:
 - fő  vezető
1 fő  vezető helyettes (szakmai vezető)
5 fő  szak alkalmazott 
 - fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 13.262 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:           3.568 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:       2.752 e Ft
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Felújítási kiadások:                                -  e Ft
Fejlesztési kiadás:                     -  e Ft
____________________________________
Összesen:            19.582 e Ft
Pályázati feladat:                      - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                               19.582 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.
Minimálbéren foglalkoztatott 3 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
  Megnevezés                             Összeg
1.Állami támogatás                           9.970 e Ft
2.Önkormányzati támogatás             9.062 e Ft
3.Saját bevétel                                      550 e Ft
4.Átvett pénzeszköz                  …............. e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)    …............. e Ft
6.EU támogatás (pályázat)        …............. e Ft
           _______________________________________

                     Összesen:                       19.582 e Ft

Idősek Otthona és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Az intézmény működését az 1993. évi III. törvény határozza meg .
A feladatellátás 100%-ban vállalt
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Sport u. 4-
6 című intézményi épületben valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 27,75 fő az alábbi összetételben:
1fő  vezető
1 fő  szakmai vezető (részlegvezető-vezető ápoló)
14 fő  szak alkalmazott 
11,75 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 53.521 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:        14.294 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:     44.762 e Ft
Felújítási kiadások:                 …............ e Ft
Fejlesztési kiadás:               254 e Ft
____________________________________
Összesen:         112.831 e Ft
Pályázati feladat:                     - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                            112.831 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 1 fő részesül.
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Minimálbéren foglalkoztatott 22,75 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                    Megnevezés                       Összeg
1.Állami támogatás                         52.152 e Ft
2.Önkormányzati támogatás             3.843 e Ft
3.Saját bevétel                                 56.050 e Ft
4.Átvett pénzeszköz                   786 e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)    …............. e Ft
6.EU támogatás (pályázat)        …............. e Ft
           _______________________________________
                Összesen:                      112.831 e Ft

A költségvetési egyeztetés során az intézmény költségvetési struktúrája úgy változott, hogy az
önkormányzati  saját erős támogatás 3.500 e Ft-ra csökkent. Ezen túl a nők 40 programhoz
biztosít az önkormányzat 343 e Ft-ot.

 Pásztói Gondozási Központ – Közfoglalkoztatás és „nők 40 program”

A feladatellátás 100%-ban vállalt

A feladatellátást a Pásztó, Sport u.4-6 intézményi épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 3 fő köz foglalkoztatott 2015. február 28-ig és 1 fő
munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 2015. április 22-ig. az alábbi összetételben:
 -  fő vezető
 -  fő vezető helyettes (szakmai vezető)
 -  fő szak alkalmazott 
 4 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege    1.202 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:              229 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:               - e Ft
Felújítási kiadások:                                - e Ft
Fejlesztési kiadás:                   - e Ft
____________________________________
Összesen:              1.431 e Ft
Pályázati feladat:                      - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                                 1.431 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a Közfoglalkoztatási tv. és Mtv. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.
Minimálbéren foglalkoztatott 4 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
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                    Megnevezés                       Összeg
1.Állami támogatás                                   - e Ft
2.Önkormányzati támogatás                423 e Ft
3.Saját bevétel                                           - e Ft
4.Átvett pénzeszköz                         1.008. e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)                    - e Ft
6.EU támogatás (pályázat)        …............. e Ft
           _______________________________________

                     Összesen:                         1.431 e Ft

 Pásztói Gondozási Központ szociális alapellátás.
Az intézmény működését az 1993. évi III. törvény határozza meg.
A szociális alapellátás keretében ellátott feladatok: idősek nappali ellátása, demens betegek
nappali  ellátása,  szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  családsegítés  és  gyermekjóléti
szolgáltatás.
A feladatellátás 100%-ban kötelező.
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott  alapító okirat alapján az Idősek Klubja
Pásztó,  Csillag  tér  16  és  Idősek  Klubja  Hasznos  Vár  u  61.  sz.  intézményi  épületekben
valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 18,25 fő az alábbi összetételben:
-  vezető
3 fő  szakmai  vezetők:  nappali  ellátás  vezető,  nappali  ell.vez.-tanácsadó,  vezető
családgondozó)
13 fő  szak alkalmazott 
2,25 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege  30.718 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:           8.207 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:      22.278 e Ft
Felújítási kiadások:                                 - e Ft
Fejlesztési kiadás:                      - e Ft
____________________________________
Összesen:          61.203 e Ft
Pályázati feladat:                    - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                             61.203 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.
Minimálbéren foglalkoztatott 10 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                    Megnevezés                       Összeg
1.Állami támogatás                         26.110 e Ft
2.Önkormányzati támogatás           20.217 e Ft
3.Saját bevétel                                14.876 e Ft
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4.Átvett pénzeszköz                                  - e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)                    - e Ft
6.EU támogatás (pályázat)                        - e Ft
           _______________________________________

                     Összesen:                       61.203 e Ft

 Pásztói Gondozási Központ gazdálkodás.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján az Idősek Otthona
Pásztó, Sport u. 4-6 sz. intézményi épületben valósítjuk meg.
A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:
1 fő  vezető
- fő  szak alkalmazott 
3 fő egyéb alkalmazott (ügyviteli alkalmazott)

A személyi kiadások számított összege    8.208 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:           2.223 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:       1.759 e Ft
Felújítási kiadások:                                 - e Ft
Fejlesztési kiadás:                    - e Ft
____________________________________
Összesen:           12.190 e Ft
Pályázati feladat:                     - e Ft
____________________________________
Mindösszesen:                              12.190 e Ft     

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 1 fő részesül.
Minimálbéren foglalkoztatott 3 fő.
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:
               
                         Megnevezés                                  Összeg

1. Állami támogatás                          5.422 e Ft 
(Az Idősek Otthona és a Családok Átmeneti Otthona intézményüzemeltetési támogatásában a 
gazdasági csoport kiadásaihoz járó támogatás)

2. Önkormányzati támogatás             6.768 e Ft 
3. Saját bevétel                                  - e Ft
4. Átvett pénzeszköz                                 - e Ft
5. Hazai támogatás (pályázat)           - e Ft
6. EU támogatás (pályázat                       -  e Ft

_______________________________________

                    Összesen:                                            12.190 e Ft

Kiadások:
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A Polgármesteri Hivatal ( kötelező feladat) költségvetésének kialakításánál figyelembe vettük
a csökkentett létszámot – ezzel a személyi kiadás és járulék költséget, valamint az elkerülő
feladattal arányos dologi kiadást csökkentettük.
A hivatal  épület-fenntartási  költségei a Járási Hivatal  elhelyezésével  és beindulásával nem
csökkennek, hanem növekednek. Az épület fenntartással kapcsolatos költségeket nem lehet
külön-külön számlázni, emiatt azt a Polgármesteri Hivatal fizeti ki és a megállapodás alapján
tovább  számlázza  a  Járási  Hivatalnak.  Ezt  az  előző  évi  gyakorlati  tapasztalat  alapján
terveztük.
Az 5 millió  Ft technikai  fejlesztésre  szánt összegből az érintésvédelmi vizsgálat  alapján a
villamos  hálózat  és  világítás  részleges  felújítását,  valamint  a  titkárság,  a  jegyzői,  és   a
polgármesteri  iroda  felújítását,  bútorcseréjét   kell  elvégezni.   A megmaradó  fedezetből  a
balesetveszélyes, elavult burkolatok, bútorok részleges cseréje elkerülhetetlen.
Szemmel  látható,  hogy  a  Polgármesteri  hivatal  épületének  igénybevétele  lényegesen
megnövekedett.
A személyi kiadások előirányzatnál a 6 éve változatlan az illetményalappal, valamint a helyi
rendelet szerinti eltérítésekkel számoltunk.

A személyi kiadások előirányzata: 141.969 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:         37.920 e Ft
Dologi kiadások:     33.000 e Ft
Ellátottak pénzb. juttatása   1.870 e Ft
Fejlesztési kiadás:               3.000 e Ft
____________________________________
Összesen:         217.759 e Ft
További 2 millió Ft felújítási előirányzat a felújítási kiadások között szerepel.

Képviselő-testület: költségvetési  előirányzatának  kialakításánál  változatlan  képviselői  és
bizottsági  tiszteletdíjjal  számoltunk  12  hónapra.  A  képviselő-testület  kiadásai  között
tervezzük  és  számoljuk  el  a  polgármester  és  az  alpolgármester  bérét,  költségtérítését,  a
gépkocsi használatot, a reprezentációt, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi kiadások előirányzata: 24.580 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:         6.637 e Ft
Dologi kiadások:      3.000 e Ft
__________________________________
Összesen:         34.217 e Ft

Oktatási intézmények működtetői feladatai
2013.  január  1-től  az önkormányzat  döntése alapján – miszerint  nem vállalta  az általános
iskola, a zeneiskola, a gimnázium, kollégium és postaforgalmi szakközépiskola működtetési
feladatait  –  havi  12,2  millió  éves  szinten  145  millió  Ft-ot  kell  átutalni  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére. A működtetői feladat vállalását, vagy a további fizetést
az év második felében felül kell vizsgálni.

Pénzbeni és természetbeli szociális ellátások

A pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások rendszere  2015.  évben jelentős  mértékben
átalakul. Az átalakítás fő elemei:
Az  állam  és  az  önkormányzat  segélyezéssel  kapcsolatos  feladatai  élesen  elválasztásra

kerülnek:
 Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
 Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
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 Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. 
Átalakul a finanszírozás rendszere.

A kapcsolódó törvény-módosításokat  a Magyarország 2015. évi központi  költségvetésének
megalapozásáról  szóló  2014.  évi  XCIX.  törvény  tartalmazza.  Az  átalakítást  érintő  fő
szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba. 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból
kifizetett  szociális  ellátásokon  túl  más  ellátások  nyújtásáról,  jogosultsági  feltételeiről  az
önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

A módosítás az Szt. által  jelenleg szabályozott  ellátások közül az alábbiakat érinti,  ezekre
vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

– lakásfenntartási támogatás
– adósságkezelési szolgáltatás
– méltányossági ápolási díj
– méltányossági közgyógyellátás

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a
települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás. 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális
ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét
megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek
2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései
alapján felül kell vizsgálni.
A  felülvizsgálat  eredményeként  2015.  március  1-jétől a  korábban  rendszeres  szociális
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul: 

1. amennyiben  a  felülvizsgálat  során  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra
jogosultak  számára  előírt  együttműködést  nyilatkozatban  vállalják,  foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

2. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
3. az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek

(önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak).
4. a  törvény  erejénél  fogva  az  újonnan  bevezetendő  egészségkárosodási  és

gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak: 
5. az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és 
6. a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. 

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március1-i kezdőnappal kell megállapítani. Ezek a
személyek tehát kikerülnek az önkormányzati  segélyezési körből, a továbbiakban az állam
folyósítja rendszeres ellátásukat.

2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti (helyi rendeletben szabályozott), illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül  betöltő  személy  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságát,  aki  a  foglalkoztatást
helyettesítő  támogatásra  jogosult  személyek  részére  előírt  együttműködési  kötelezettség
teljesítését nem vállalja.

Települési támogatás
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Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
Az  önkormányzat  kötelezettsége  abban  áll,  hogy  a  települési  támogatásról  rendeletet
alkosson.  Annak  eldöntése,  hogy  e  támogatás  keretében  milyen  célokra,  mely  feltételek
teljesülése  esetén  milyen  összegű  támogatást  nyújt,  teljes  mértékben  az  önkormányzat
mérlegelési  jogkörébe  tartozik.  Az  Szt.  által  szabott  egyetlen  kötelezettség  az,  hogy  a
képviselő-testület  a létfenntartást  veszélyeztető rendkívüli  élethelyzetbe került,  valamint az
időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő  személyek  részére  rendkívüli
települési  támogatást  köteles  nyújtani.  A  létfenntartást  veszélyeztető  élethelyzet,  a
létfenntartási  gond  meghatározása  az  önkormányzat  jogosultsága,  hasonlóan  az  ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

Az  Szt.  a  települési  támogatás  keretében  biztosítandó  juttatások  körét  csak  példálózóan
sorolja fel: 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az  Szt.  szabályozása  szerint  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viseléséhez
nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak
kell tekinteni. 
A települési  önkormányzat  képviselő-testületének a települési  támogatás  megállapításának,
kifizetésének,  folyósításának,  valamint  felhasználása  ellenőrzésének  szabályairól  szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

A  helyi  szociális  feladatok  ellátására  a  központi  költségvetés  támogatás  biztosít  azon
önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja
meg a 32.000 Ft-ot.

Ez Pásztó esetében 27 800 e Ft, mely előre láthatóan messze nem elegendő arra, hogy az
önkormányzatnál maradó, saját szabályozáson alapuló szociális támogatásokra teljes fedezetet
nyújtson.  Ezért  kénytelenek  leszünk  a  mostaninál  szigorúbb  feltételek  megállapításával
megalkotni  új  rendeletünket,  arra  is  törekedve,  hogy  az  eddigi  ellátásokat  ne  kelljen
megszüntetni, csak körét szűkíteni.

INDOKLÁS A 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés, területrendezés
A 2001-ben elfogadott többször módosított településrendezési terv felülvizsgálata a BM által 
finanszírozott Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítésekor indítható ebben az 
évben az előkészítéshez (digitális térkép) szükséges előirányzat.

Beruházások

Térségi hulladék rekultiváció Pásztón
A rekultivációs tervek, a létesítési engedély és a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 pályázat 
alapján a Társulás valósítja meg a kivitelezést, ahol a határidőt módosították a kivitelezés alatt
bekövetkezett változás miatt.
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20 évig van fenntartási kötelezettségünk (fűkaszálás, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.), amely 
alatt az elvégzett munkákról, ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről 
évente összefoglaló jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére. 

Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón
A Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekttel a településeken elérhetővé válik a
„házhoz menő” szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek, a hulladékudvarok kialakítása, bővítése.
Pásztón hulladékudvar, a biohulladék (szerves hulladék) kezelése érdekében komposztáló 
telep létesül és bővül a gyűjtőszigetek száma is. Megelőlegezendő a visszatérítendő ÁFA.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú,  „Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” pályázat megvalósításához a beruházási önerő
0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő ÁFA 0,1 %-át
(787.033 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően kell biztosítani.
A 2015-ös tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás.

Vis-maior pályázatok, patakmeder és út helyreállítás
2014-ben  a  Kövicses-patak  mátrakeresztesi  7  szakaszán  nagy  károkat  okozott,
helyreállításukra  a  védekezési  munkákkal  együtt  nyolc  vis-maior  támogatási  igényt
nyújtottunk be.
A 0113 hrsz-ú Muzslai itatott makadám út burkolata elmosódott és a Baross G. u. 30-34. szám
előtt  az  útburkolat  megsüllyedt.  Az  utak  helyreállítására  is  benyújtottuk  támogatási
igényünket.
A Belügyminisztérium a pályázatainkat költségcsökkentés mellett támogatta.
A mátrakeresztesi károk helyreállításához kiviteli tervet készíttetünk és szakértő bevonásával
megindítottuk a közbeszerzési eljárást. 
A Muzslára vezető út és a Baross út burkolatának helyreállítására a közbeszerzést 
eredményesen lefolytattuk műszaki tartalom módosítással 2015. május 30. kivitelezési 
határidővel. 
A védekezésre vonatkozó pályázatunkat elszámoltuk.

Napelemes rendszer telepítés 
A  KEOP-4.10.0/N/14-2014-0085  számú pályázatunk szerint támogatták a városháza és a

Madách  úti  óvoda  épületére  50  kVA  csatlakozási  teljesítményű  napelemes  rendszer
telepítését.  A  feltételes  közbeszerzési  eljárásokat  a  múlt  évben  lefolytattuk  és
megkötöttük a következő feltételes szerződéseket.

Auditálás 317.500 Ft Nyilvánosság biztosítása 254.000 Ft
Energetikai tanulmány díja 952.500 Ft Projektmenedzsment 1.587.500 Ft
Tervezési díj 508.000 Ft Kivitelezés 29.104.082 Ft
A  támogatási  szerződés  megkötése  folyamatban  van,  a  belső  korlátok  miatt  a  100%

támogatottságú pályázathoz további 168 112 Ft önerőt kell biztosítanunk.

Erdei közjóléti létesítmények Mátrakeresztesen
A  mátrakeresztesi  volt  iskolánál  erdei  kirándulóhely  létesítésére  benyújtott  MVH  által

támogatott pályázatunk szerint oktatóhelyként is használható védőház, tájékoztató táblák
tűzrakó helyek, erdei bútorgarnitúrák, padok készülnek, melyek kivitelezésére ajánlatokat
kértünk.

Klapka köz felújítása
A  felújításához  a  térkövet  és  a  süllyesztett  szegélyt  megvásároltuk.  A  térburkolás
közmunkások és a Városgazdálkodási Kft. szakemberei bevonásával tavasszal kezdhető.

Közutak, hidak:
Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy, a Tücsök 
utak és a Régi Vásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok 
kiépítésére az építési engedély kérelmet benyújtottuk (az első három útra megkaptuk).
Útfelújítás részben a rangsor, illetve új igények alapján szükséges burkolat felújítás.
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Járdafelújítás több balesetveszélyt jelentő szakaszon.
2015-ben pénzügyi fedezet hiánya miatt nem megvalósítható.
Ez évben csak az áthúzódó tervezési feladatot tudjuk, illetve kell kifizetni.

Középületek, intézmények
Beruházásait, felújításait, korszerűsítéseit a felülvizsgálat alatt lévő 7 éves projektigényeink
szerint tervezzük, költség előirányzat a projektek elbírálása és támogatása esetén tervezhető.

Óvoda fűtéskorszerűsítés
A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az 
önkormányzat között.

Városháza elektromos hálózatának felújítása
Az  épület  elektromos  hálózata  elavult,  elöregedett.  A  2013.  november  15-én  készült
érintésvédelmi  felülvizsgálat  jegyzőkönyvében  több  hiányosság,  balesetveszélyes  állapot
leírása szerepel, melynek elhárítására ütemezett felépítés szerint a következőket határozta meg
a vállalkozó:

1. A meglévő világítási áramkörök mellett kiépítésre kerülne a nappali üzemű fogyasztók 
mellett az állandó üzemű berendezések (hűtő, bizt., világítás, szerver stb.) főkapcsoló 
előtti külön túláram védelemmel ellátott áramkörök.

2. A balesetveszélyes kialakítások, és az érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése.
3. Tartalékvilágítás kialakítása. Ezek a lámpatestek áramkimaradás esetén automatikusan 

bekapcsolódnak és biztosítják a dolgozók, ügyfelek biztonságos közlekedését.
4. Irodai rep. csatlakozók rendszerezése, csatl. kábelek védelme rögzített 

csatlakozóaljzatok felszerelésével.
5. A tűzvédelmi szempontból nem megfelelő tip. fénycsőarmatúrák cseréje korszerű 

energiatakarékos fénycsöves, vagy kompaktfénycsöves lámpatestek beépítésével.
6. A szintenkénti kiselosztók hiányosságainak megszüntetése.
7. A központi főelosztó és a berendezések hiányosságainak megszüntetése a rendszer 

felújítása (zárt villamos kapcsoló és mérő helyiség) elkészült.

Elektromos szerelés költségei e Ft-ban:

Megnevezés Földszint I. emelet II emelet Összesen
Áramváltó csere 250 250

1. 522 490 490 1.502
2. 3 10 13
3 401 401 401 1.203
4. 257 167 244 668
5. 625 334 380 1.339
6. 35 27 30 92
7. 250 250

Mind összesen: 2.343 1.429 1.545 5.317

Tekintettel  arra, hogy az év első felében megvalósulhat a napelemes rendszer telepítése,  a
felújítást meg kell tervezni, és a pénzügyi lehetőség keretei között szakaszosan megvalósítani.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

A kötelező  városüzemeltetési  feladatok  nagy részét  a  Pásztói  Városgazdálkodási  KN Kft.
végzi üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján, ezek a következők:
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- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása
Közpark fenntartás, a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol
a  közterülettel  határos  ingatlan  használói  a  köztisztasági  rendeletünk  szerint  nem
kötelezhetők.
Gyommentesítés, az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon
kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.
A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető
területen  pedig  kézi  kaszálással  május-június,  illetve  augusztus-szeptember  hónapokban  a
parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.
Köztéri  játszóterek  játszóeszközeinek  karbantartását  rendszeresen  felügyeli  és  ellátja.
A  Kölcsey  udvari  játszótér  üzemeltetését  az  önkormányzattal  és  a  „Tehetséges  Pásztói
Gyermekekért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés
A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz-
és  csatorna  díjfizetés,  konténeres  és  rácsos  szemétgyűjtők  rendszeres  szemét  elszállítását,
fűnyírást,  gépi-  kézi  kaszálást  évente  8-10 alkalommal,  tavaszi  –  őszi  időszakban a  sírok
közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.
A temetőgondnoki teendők ellátását (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az  önkormányzattal  kötött  szerződés  alapján  végzi  az  ingatlanüzemeltetést.  A  társasházi
lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.
Önkormányzati  lakások  esetleges,  szükségszerű  kisebb  felújítása  többletbevétel  esetén
történhet.

- Közutak, hidak, parkolók
Útüzemeltetési  feladatok  ellátását  az  önkormányzati  utak  folyamatos  karbantartásával.
Elvégzi  a  jelzőtáblák  kihelyezését,  padka-nyesést,  kaszálást,  elszállítja  az
ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot,
korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.
Téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.
Utak járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását,
ennek  keretében  a  szemétgyűjtő  edények  ürítését,  javítását,  városközponti  utak,  járdák,
folyókák  kézi  seprését,  takarítását,  városi  rendezvények  és  ünnepségek  helyszínén  végez
nagytakarítást.

- Városi piac, állatvásár fenntartás
A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési
lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is a piac és az állatvásár
üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

- Hulladékgazdálkodás
Átruházott hatáskörben a Társulás 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására  a  Társulás  működési  területére  a  VGÜ  Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási  és
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-t  jelölte  ki.  A  közszolgáltató  alvállalkozójaként  Pásztó
közigazgatási  területén a  kommunális  hulladék  begyűjtését,  szállítását  továbbra  is  a
Városgazdálkodási Kft. végzi, a közszolgáltatáshoz kiegészítő támogatást igényelt a Kft. és az
önkormányzat, amit nem kapott meg.
Illegális  szemét-lerakóhelyek  felszámolását  a  Városgazdálkodási  Kft.  a  kommunális
hulladékkezelés terhére végzi, az illegális lerakás eltakarítás után időnként újratermelődik.
A további városfenntartási feladatokat a Hivatal Főmérnöksége más vállalkozóval látja el.

- Vagyonbiztosítás: 
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A  vagyonbiztosítás  felülvizsgálatakor  2014-től  ismét  az  Allianz  Hungária  Biztosítóval
kötöttük  meg  a  vagyonbiztosítási  szerződést  határozatlan  időre.  Az  épületek  értékét  a
vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének
felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.

- Közvilágítás
A villamos energia beszerzést eredményesen lefolytattuk, a közvilágításhoz az MVM Partner
Kft-től, általános céllal az ÉMÁSZ NyRt-től vásároljuk az áramot.
A közvilágítási közszolgáltatást, a lámpatestek karbantartását a Villámszer Kft. végezi.

- Közutak, hidak, parkolók
A  helyi  utak fenntartásánál  (az útüzemeltetési  feladatokon felül) biztosítani kell  a tavaszi,
őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását.
A város csapadékcsatorna rendszer üzemeltetése, az aknák és a hálózat tisztítása, mosatása.

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
A  vízfolyások  medrének  karbantartására,  ZAVIT  tagsági  hozzájárulásra  szükséges
előirányzat.
A vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatot az önkormányzat üzemeltetésre átadta az ÉRV-
nek.
Az 6 közkút vízdíján felül a szökőkút, a csobogók, az ivókút és a locsolás vízfogyasztása.

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Térfigyelő rendszer működtetése: A rendőrségre bekötött 13 kamerát a kapitányság működteti,
biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet.
A rendszer karbantartásának költségeit az önkormányzat viseli.

- Strand üzemeltetés:
A  Vízmű  Kft.  és  a  Városgazdálkodási  Kft.  közösen  üzemeltette  az  idénystrandfürdőt.  A
korábbi években áramfogyasztást az önkormányzat fizette.
Az  elmúlt  években  jelentős  önkormányzati  hozzájárulás  nélkül  nem volt  üzemeltethető  a
strand.  A  strand  hosszabb  távú  üzemeltetésbe  adása  esetén  lehetőség  lenne  kiegészítő
funkciókkal új üzemeltetői elképzelések megvalósítására és gazdaságosabb üzemeltetésre.
Az öltöző és a vizesblokkok meglehetősen rossz állapotban vannak. 
Mindezek miatt a strand üzemeltetésére egyedi mérlegelés alapján külön döntés szükséges.

A  közmunkások  foglalkoztatása  a  városfenntartás  több  fejezete  előirányzati  összegének
szinten tartását teszi lehetővé.

VAGYONKEZELÉS

A  jelenlegi  gazdasági  helyzet  a  város  vagyongazdálkodásánál  is  kedvezőtlen  helyzetet
teremtett.
A  mezőgazdasági  művelésű  ingatlanok  értékesítése  helyett  a  hasznosítást  kell  előtérbe
helyezni.
A  vagyonkezelés  az  önkormányzati  vagyon  változását  a  vagyonkataszterben  átvezeti.  A
tulajdonjog  változás  az  értékesítés  -  vétel  napjával  kerül  átvezetésre,  ill.  a  földhivatali
bejegyzést követően véglegesítésre (földhivatalnál rendezett).

Értékesítésre tervezett, értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:
/ezekből a költségvetési egyeztetés alapján  15.000 e Ft bevételt terveztünk/

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m2 + 27 %ÁFA)
Hrsz. Alapterület [m2] Nettó ár [Ft] Bruttó ár [Ft]

2946/72 806 2.000.000 + 540 000 ÁFA 2.540 000
2946/73 780 1.936.000 + 523 000 ÁFA 2.458 720
2946/74 787 1.953.340 + 527 000 ÁFA 2.480 741
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2946/75 794 1.970.710 + 532 000 ÁFA 2.502 800
2946/76 800 1.985.600 + 536 000 ÁFA 2.521 712
2946/77 807 2.002.975 + 541 000 ÁFA 2.543 778
2946/78 853 2.117.146 + 571 630 ÁFA 2.688 775 

Derkovits út végén közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.500 Ft/m2 + ÁFA)
Hrsz. Alapterület [m2] Nettó ár [Ft] Bruttó ár [Ft]

2946/48 832 2 912 000 + 786 240 ÁFA 3 698 240
2946/50 965 3.377 500 + 911 925 ÁFA 4 289 425
2946/51 1.520 5.320 000 + 1.436 400 ÁFA 6 756 400

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2.100 Ft/m2 + ÁFA)
Hrsz. Alapterület [m2] Nettó ár [Ft] Bruttó ár [Ft]
866 602 1.264 200 + 341 334 ÁFA 1.605 534
867 604 1.268 400 + 342 468 ÁFA 1.610 868

Vezér utcai lakótelek (2.100 Ft/m2 + 27 %ÁFA)
Hrsz. Alapterület [m2] Nettó ár [Ft] Bruttó ár [Ft]

897/10 609 1.278 900 + 345 303 ÁFA 1.624 203

Lakások, lakóépületek:
Ingatlan címe Pásztó Helyrajzi szám Státusz Terület m2 Becsült ár [Ft]

Cserhát ln. I/B. I/2 1973/1/A/23 Bérlő által lakott 57 7.500.000
Cserhát ln. 8. II/1 1973/29/A/6 Bérlő által lakott 54 7.100.000
Kölcsey út 20. 2/4 1809/2/A/33 Bérlő által lakott 58 7.400.000
Kölcsey út 20. 2/5 1809/2/A/34 Bérlő által lakott 55 7.000.000
Kölcsey út 20. 2/6 1809/2/A/35 Bérlő által lakott 58 7.400.000
Kölcsey út 20. 3/8 1809/2/A/37 Bérlő által lakott 90 9.500.000
Hunyadi út 18. 4/10. 2388/10/A/10   6.200.000
Hasznos, Alkotmány út 3208/A/2 Orvosi lakás 125,54 7.600.000

– 72 hrsz. 719 m2 területű Hársfa úti Rendelő 67 millió Ft
– 1442/3 hrsz.359 m2 területű Gyermekorvosi Rendelő – Fő út 59. 24 millió Ft
– 2388/6/A/1 hrsz. 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő – Nagymező út 6-8. 22 millió Ft
– 2800 hrsz. Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m2 27,89 aranykorona, szántó 88 

millió Ft
– 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m2 területű (215 m2 + 94 m2)

Hasznos, Alkotmány út 181.  Vételár: 21 millió Ft

Értékesítés előtt el kell végezni az ingatlan értékbecslését, illetve a régebbi értékbecslés 
aktualizálását.

Iparterületek előkészítése:
1. Északi iparterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok. (A területen bérlik a 2950/10, 

2950/11, 2950/12, 2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
2. A Déli iparterületen lévő 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanokat a 

Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 4000 
Ft/ha/év bérleti díj bevétel származik, összesen 8 5001 m2, 34 000- Ft éves díj.
A 0124 hrsz. területet bérlik, a vételi jogra kötött szerződés alapján megvásárolhatják 
(az ipartelepítési pályázatuk kedvező elbírálása esetén)

27



Marketing tevékenység a folyamatos  bemutatás és hirdetés.  A kereslet  hiánya miatt  kevés
értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

ÁTHÚZÓDÓ BEVÉTELEK

Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása
A  támogatott  vis-maior  pályázat  megvalósításához  előleget  nem  igényeltünk,  így  a
kivitelezés tervezett befejezését (május 30.) követő költségelszámoláskor jogosultak vagyunk
a megítélt támogatásra, az utófinanszírozás összegére. összesen 6.378 e Ft

Muzslára felvezető út helyreállítása
A  támogatott  vis-maior  pályázat  megvalósításához  előleget  nem  igényeltünk,  így  a
kivitelezés tervezett befejezését (május 30.) követő költségelszámoláskor jogosultak vagyunk
a megítélt támogatásra, az utófinanszírozás összegére. összesen 18.000 e Ft

ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK

Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása
A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárás eredményeként a 
kivitelezési szerződést megkötöttük, a szakértői véleményt (49.000 Ft) kifizettük. A hideg 
beállta miatt a teljesítési határidőt módosítottuk. 
A kivitelezés áthúzódik 2015-re, határideje május 30., összege. 7.300 e Ft

Muzslára felvezető út helyreállítása
A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárás eredményeként a 
kivitelezési szerződést megkötöttük, a közbeszerzés lebonyolítás és a szakértői vélemény 
díját kifizettük (423.380 Ft). A két út műszaki ellenőrzése és a  kivitelezés áthúzódik 2015-re,
határideje május 30., összege. 19.154 e Ft

Mátrakeresztesi Kövicses patak károk helyreállításának előkészítése
A 7 támogatott pályázat kivitelezéséhez és közbeszerzéséhez készültek el december 19-re a 
kiviteli tervek. A számla fizetési határideje 2015. január 21., összege 4.572 e Ft
Megkötöttük a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a kivitelezés műszaki ellenőrzésére a 
szerződést, melynek teljesítési határideje 2015. augusztus 14., összege 1.315 e Ft

Közutak tervezése
Munkácsy, Derkovits, Tücsök, Régivásártér, Arany, Béke, Bástya, Tóth árpád, Vezér, Bem, 
Toldi, Sallai, Damjanich, Szondy utak engedélyezési terveinek elkészítése.
A teljesítés múlt évi, a számla és a teljesítés áthúzódik 2015. évre, összege 5.759 e Ft.

Nagymező út 8. 2/4. sz. társasházi lakás elektromos fűtés kialakítása
A kivitelezési munkák (önkormányzati lakás 3+3 fázisú fogyasztásmérőhely kialakítása 
lépcsőházi elosztóba szerelve NOBO tip. panelfűtőtestek hálózatának kiépítése. Az áramköri 
kis kábelek vezetése új vezetékcsatornába fektetve. Az áramkörök túláram védelemmel és 
átkapcsolós vezérléssel szerelve, elektromos bojler és elektromos tűzhely beszerelésével, adott
árajánlat szerint) teljesítése szerződés szerint áthúzódik 2015 évre, összege 748 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  17.  §-a  alapján  a  költségvetési
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás
a kialakult  pénzügyi  helyzet  és a tervezett  előirányzatok várható következményeit.  Ezt  az
előterjesztéshez csatoljuk.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A  költségvetés  részletes,  közérthető  számításaiból,  a  végleges  elfogadásra  javasolt
számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból,
a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

-  Az  önkormányzat  a  2013.-2014  évi  állami  adósság  átvállalás  és  az  igényelt  és  kiutalt
szerkezet  átalakítási  tartalék,  valamint  a  szintén  igényelt  és  kiutalt  fejezeti  tartalék
(önkormányzat  működőképességét  segítő  támogatás)  után  lényegesen  kedvezőbb pénzügyi
pozícióba került.

- A hiány részleges kezelésére keresni kell a Fejezeti tartalék igénybevételi lehetőségét.
-  Az erre vonatkozó (legújabb információk szerint  MÜKI-nek nevezett)  pályázat  feltételei
nincsenek meg.
- A hiányt a továbbiakban csökkentheti még:

 Az elérhető adó bevételi többlet
 A Városgazdálkodási KN Kft részére juttatott tagi kölcsön visszafizetése, amennyiben

a hulladékszállítási díjkompenzációs pályázat eredményes lesz.
 A létszámcsökkentési pályázat során elnyerhető összeg
 A pénzmaradvány szabad rendelkezésű része
 A  költségvetésben  szereplő  kiadási  tételek  felfüggesztése,  átütemezése,  esetleg

elhagyása.

A  költségvetési  rendelet  előkészítői  rendkívül  nehéz  helyzetben  voltak  és  ennek  ellenére
eredményes munkát végeztek. Az Államháztartási törvény szerint ugyanis az önkormányzati
költségvetést  a  költségvetési  törvény  hatálybalépését  követő  45  napon  belül  a  képviselő-
testület elé be kell terjeszteni. Ez a határidő: 2014. február 15.
A beterjesztés  alatt  pedig  a  költségvetést  tárgyaló  képviselő-testületi  ülés  időpontját  kell
érteni.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a költségvetési rendeletet a 2014. január 1-től hatályos új
államháztartási  számviteli  szabályok  szerint  kell  elkészíteni  és  beterjeszteni.  E  jogszabály
alkalmazásával, értelmezésével még ma is sok bizonytalanság, módosítás van. 

Az átmeneti gazdálkodási rendelet alapján az alábbi intézkedések történtek:
A  közalkalmazottak,  köztisztviselők,  MT  hatálya  alá  tartozók  átsorolása  megtörtént  az
aktuális  jogszabályi  változásoknak,  valamit  az  átmeneti  gazdálkodási  rendeletnek
megfelelően,  figyelemmel  a  köztisztviselőkre  vonatkozó  helyi  rendeletre  és  teljesítmény
követelmények értékelésére is.
A Városgazdálkodási KN Kft. részére a piac fejlesztése miatt felvett hitel fedezeteként eddig
1 millió Ft-ot utaltunk át.
A Bursa ösztöndíj fedezetét a költségvetésbe beépítettük.
A közfoglalkoztatásra a pályázatot beadtuk. A kereten belüli közfoglalkoztatás folyamatban
van. Az adminisztrációs feladatokra jóváhagyott 2 főt az önkormányzat költségvetése terhére
foglalkoztatunk.
Az  előző  évi  költségvetésben  jóváhagyott  és  áthúzódó  feladatok  terhére
kötelezettségvállalások, kifizetések történtek.

Mindezek  figyelembe  vételével  javaslom  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy  az
előterjesztés  alapján  tárgyaljuk  meg  a  2015.  évi  költségvetési  javaslatot  és  a  szükséges
döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.
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Az eredeti  dátummal kiküldött  előterjesztésen a költségvetési  rendelet  elfogadását tárgyaló
képviselő-testületi ülésig felmerült javaslatokat átvezettük.

Pásztó 2015. január 28.

                                                                               Dömsödi Gábor
                                                                                    polgármester
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	Pásztó Város Polgármestere
	ELŐTERJESZTÉS
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Településrendezés, területrendezés


	A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján, ezek a következők:
	- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása
	- Köztemető fenntartás, üzemeltetés
	- Lakás- és helyiséggazdálkodás
	A további városfenntartási feladatokat a Hivatal Főmérnöksége más vállalkozóval látja el.



