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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

        …./2013.(XII….)  
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. 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 2013.évi többször 

módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok 
és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben 
biztosított mértékig teljesítse.  
A 2013. 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 folytatólagosan 
2014. január 1.-től szervezze meg, és az IPESZ útján gondoskodjon a szolgáltatás 
biztosításáról, és az étkezési térítési díj beszedéséről. 

 
4. § /1/ A Pásztó Város Önkormányzatánál, intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál 

alkalmazottak részére a 2014. 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 2014. évi  
központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, a költségvetési rendelet 
elfogadásáig évi bruttó 200.000 Ft összeg időarányos részét biztosítja cafetéria 
juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában 
foglalja. 
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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 

 
6.§. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 

polgármesteri hivatal épületében elhelyezett Járási Kormányhivatal épület fenntartási 
költségeit fizesse, majd a megkötött 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 

2013. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással 
megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje, és a 
kiadásokat teljesítse a pályázati feltételek szerint. 

 
8.§. A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 300.000 Ft-ot biztosít, melynek 

felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a 
polgármesterét. 

 
9.§. A képviselő-testület a 2014. évi csúszásmentesítési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 
 
10. §. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 

2013. évben megkötött téli közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást 
igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges 
önrészt biztosítja. 

 
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. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Kft. által a piac fejlesztéséhez felvett 

39 millió Ft-nak a január és február hónapban esedékes törlesztő részletét és kamatait 
(2,5 millió Ft összegben) biztosítja a Kft. részére tőketartalékként.  A tőketartalékba 
helyezés részletes feltételeinek megállapodásban rögzítésére felhatalmazza 
polgármesterét. Az év hátralévő részében esedékes kifizetésekről a végleges 
költségvetési rendeletben intézkedik. 

 
13.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a 

gazdasági vezetőt, hogy a költségvetési törvényben, és a kormányzati intézkedésekben 
meghatározott feltételek szerint az önkormányzati adósságátvállalás ügyében 
tárgyalásokat folytasson, és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat aláírják. 
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14.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy a polgármesteri 
hivatal köztisztviselői vonatkozásában,a polgármestert, hogy a címzetes főjegyző 
vonatkozásában, az önkormányzat ügyrendi bizottságát, hogy a polgármester 
vonatkozásában erre vonatkozó törvénymódosítás elfogadása esetén a korábbi évekről 
áthúzódó, a hatályos jogszabályok szerint megváltható szabadságot az érintett 
alkalmazott kérésére megváltsa. 

 
 (2) A Képviselő-testület a szabadság megváltás pénzügyi fedezetét 2014. évi 

költségvetési rendeletében tervezi. 
 
15.§ (1) E rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba.  
 

(2) Az 1-13 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 2014. február 28-ig tart, azonban 
ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik, 
rendelkezései beépülnek az elfogadott 2014. évi költségvetési rendeletbe.  

 
 Pásztó, 2013. december 4. 
 
 
                                                 
                  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 2013. 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.  

 
4.§ A kormány a napokban határozta meg a minimálbér összegét 101.500, illetve  

118.000 Ft-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, és a költségek megosztásáról a megállapodás megszületett. 
 
7.§ A folyamatban lévő pályázati bevételek és kiadások teljesítésére ad felhatalmazást. 
 
8.§ A 2013-ban eldöntött Bursa ösztöndíj saját erő fedezetéről rendelkezik a tényleges 

igényeknek megfelelően. 
 
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 
önkormányzati segélyek vonatkozásában a polgármester részére.  

 
12.§ 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 rendeletben kell 
rendezni.   
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13.§ A költségvetési törvénytervezet módosítási javaslatában szereplő állami 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekre hatalmazza fel az aláírásra jogosult 
személyeket. 

 
14.§ A módosító indítványok között szerepel egy olyan javaslat, hogy a köztisztviselők 

korábbi évekről áthúzódó, felhalmozódott szabadságát a törvényi feltételek között 
2014. február 1-ig bezárólag a dolgozó kérésére meg lehet váltani. Erre ad 
felhatalmazást a paragrafus. 

 
15.§ A hatálybaléptetést szabályozza. 
 
 
 
 

Előzetes hatástanulmány 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi 
Átmeneti gazdálkodási rendeletéhez 

 
 
 

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
Az átmeneti gazdálkodási rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény előírásai alapján történt.  
A 2014. évi átmeneti gazdálkodási rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, 
amely során megvizsgáltuk a javaslatban szereplő tételek megvalósításának lehetőségét 
jogi és gazdasági hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások 
számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt az, hogy a 2014. január 
1-től hatályba lépő számviteli változásokra is figyelemmel 2014. január1-e és a végleges 
költségvetési rendelet elfogadása közötti időben megfelelő felhatalmazás legyen a 
bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, a feladat ellátásra. Ezt biztosítja a rendelet 
tervezet 
 
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ megfelelően a helyi 
önkormányzat 2014. január 1-től a végleges költségvetés elfogadásáig szólóan átmeneti 
gazdálkodási rendeletet alkothat. Ez viszonylag egyszerűen, rutinszerűen elkészíthető a 
szakosztályok és az intézményvezetők javaslata alapján. A jogszabály változásokat 
mindenképpen figyelembe kell venni. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (2) bekezdése szerint a jegyző 
által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-
testületnek.. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási 
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kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a 
költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, 
mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok 
esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat 
fizetése, stb.). 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Pásztó, 2013. december 4. 
 
 
 
                                                                      Sisák Imre  
                                                                    Polgármester 
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