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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
        …./2011.(XII….)  

RENDELETE 
az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásról,  

 
 

Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §-ára figyelemmel Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
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 2011.évi többször módosított 
költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő 
kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a  hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.  
 A 2011. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési, felújítási 
feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon. 
  
3.§. A  Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2011-ben megkötött szerződés alapján 
a közfoglalkoztatást a szerződésben rögzített feltételek szerint folytassa. 
4.§.  /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak 
részére a 2012. január 1-től a központi bérintézkedéseknek  megfelelő fedezetet az érintettek részére 
biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre.  
 /2/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megitélés 
alá tartozó alkalmazottak részére  havi nettó 5.000 Ft meleg étkezési utalványt biztosít, 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 40 millió Ft-ig munkabérhitelt 
vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől 

                                       
6.§ A képviselő-testület  a Margit Kórház 2012. január 1- március 31. közötti időszakra szóló 
finanszírozási tervét     a rendelet 1. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 
7.§  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2011. 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 2012. évi csúszásmentesítési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 
 
10. §. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a c. főjegyzőt, hogy a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság fenntartó változásával kapcsolatos vagyoni, pénzügyi és adminisztrációs 
ügyeket intézze, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 



11.§ A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban 2011. decemberében foglalkoztatott 
közmunkások alkalmi munkavállalói lehetőségét a 2012. évi közmunkás foglalkoztatás lehetőségének 
megnyílásáig biztosítja. 
 
12.§ Ez a rendelet  2012. január 1-én lép  hatályba.  Az 1-11 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 
2012. február 28-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének 
napján megszűnik ,rendelkezései beépülnek az elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletbe.  
 
 
 Pásztó, 2011. december 16. 
 
                                                 
                                     Sisák Imre                                                        Dr. Tasi Borbála 
                                    polgármester                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Indokolás a …/2011…./ átmeneti gazdálkodási rendelethez: 
 
Általános indokolás: 
 
Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §- a alapján az önkormányzat 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melynek hatálya az adott évi költségvetés elfogadásáig 
tart. Az elfogadott költségvetésbe az átmeneti gazdálkodási rendelet szabályai beépülnek. 
 
Részletes indokolás: 
1-2. §-hoz: A „R”-ben a 2012.. január 1-től a költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó 
szabályokat rögzíti az önkormányzat. 
Ennek keretében a folyó bevételek és folyó kiadások teljesítésére kap felhatalmazást a polgármester. 
Ezen túlmenően a fejlesztési és pályázatos feladatok bevételeinek beszedésére  és kiadásának 
teljesítésére  ad felhatalmazást a rendelet. 
3.§-hoz: A folyamatban levő közmunkás foglalkoztatás pénzügyi és adminisztratív ügyintézésére ad 
felhatalmazást. 
4.§ -hoz: A vonatkozó törvény értelmében a garantált minimálbér és a bérminimum 2012. január 1-től 
változott. Az érintett alkalmazottakat ennek megfelelően 2012., január 1-től át kell sorolni. 
A köztisztviselők részére a ktv. előírta, hogy a kedvezményes adóval adóztatható étkezési hozzájárulás 
megilleti az alkalmazottakat. Ennek összege, abban az esetben, hogyha  van a hivatalnak meleg 
étkeztetést biztosító étterme, akkor 12.500 Ft, ha nincs akkor 5.000 Ft/fő. Tekintettel arra, hogy nincs 
saját étterem, ezért 5.000 Ft/fővel számolunk. 
5.§-hoz: Az önkormányzat fizető képességének megőrzéséhez szükséges, hogy az önkormányzat a 
pályázatos feladatokhoz a lakáseladási alap számla egyenlegét lehetőség szerint bevonja, illetve 
szükséges esetben munkabérhitelt vegyen fel. 
6.§-hoz: A rendelet keretében a Margit kórház I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak 
jóváhagyására tartalmaz javaslatot a §. 
7.§-hoz: 2011-ben több olyan pályázatos feladat indult el, ami folyamatban van 2011 december 31-én 
is, és ennek elszámolására biztosít lehetőséget a rendelkezés. 
8.§-hoz:  A szociális ellátó rendszer átadása miatt az önkormányzatra jutó saját erőt a kistérségi 
társuláson keresztül biztosítjuk. 
9.§-hoz: A csúszásmentesítési feladatokra várhatóan az időarányosat meghaladó előirányzat 
szükséges. 
10.§-hoz: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (2 fő hivatásos és egy fő közalkalmazott) a 
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében állami fenntartásba kerül 2012. 
01.01-től. A decemberi munkabér és járulékait megállapodás alapján az önkormányzat fizeti ki, amit  a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012. januárjában megtérít.  



A katasztrófavédelmi törvény értelmében az átadást megelőzően a tűzoltóság használatában lévő 
ingatlanok/ irodák és garázsok  a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonába kerülnek a törvény 
erejénél fogva.. 
11.§-hoz: A polgármesteri hivatal feladatainak ellátásához költség kímélés érdekében 2011-ben 
foglalkoztatott közmunkásokat takarítási, kézbesítési feladatokra. 2012. január 1-től, ez a lehetőség 
nem lesz, ezért a megnövekedett feladatok költségkímélő ellátása érdekében a szükséges mértékig 
foglalkoztatnunk kell alkalmi foglalkoztatás keretében ezeket az embereket. 
 
 
 
 
 
 



Margit Kórház
Pásztó

Átmeneti költségvetési tervezet 
2012. I-III. hó 

1. számú melléklet

Margit Kórház és ügyelet összesen:

2012. év január február március Össz I-III hó 2012. évi  össz.
e Ft terv terv terv terv terv

BEVÉTELEK:
OEP bevételek összesen: 75 427 68 128 82 727 226 282 905 127
Intézményi saját bevételek 24 570 22 192 26 948 73 710 294 839
Önkormányzati támogatás 517 467 567 1 550 6 200
Önkorm. saját forrásból 442 399 484 1 325 5 300
Pénzmaradvány 4 780 4 317 5 242 14 340 57 358
Bevétetelek összesen: 105 735 95 503 115 968 317 206 1 268 824

KIADÁSOK:
Személyi juttatások 41 658 37 627 45 689 124 974 499 895
Járulékok 12 497 11 288 13 707 37 492 149 969
Dologi kiadás összesen: 49 913 45 083 54 744 149 740 598 960
Felhalmozás 0 0 0 0 20 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 105 735 95 503 115 968 317 206 1 268 824


