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386/2009. /XI. 30./ sz. határozat: 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési javaslatainak megvalósításán folyamatosan 
dolgozunk. A Képviselő-testület által elfogadott intézkedési tervet megküldtük az  
Állami Számvevőszéknek.  
 
Az intézkedési terv 1. pontja: A 2010. évi költségvetési rendeletben a költségvetési 
bevételek és költségvetési kiadások főösszegét finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
nélkül is megállapítottuk. 
 
2. pont: A tervezés megalapozottsága érdekében a költségvetési rendeletben az előző évi 
pénzmaradványt és az azt terhelő hiteleket figyelembe vettük. A költségvetési rendelet 
készítés időpontjában a pénzmaradvány megállapítására nem volt mód /a beszámolóval 
egyidejűleg tudtuk megállapítani/ az ismert kötelezettségeket viszont szerepeltetjük a 
költségvetési rendeletben.  
 
3. pont: A költségvetési rendeletben  az ÁSZ 29. § /1/ bekezdés d., h., g., pontjában 
előírtaknak megfelelően – felhalmozási kiadásokat feladatonként,  
             - a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait  
      éves bontásban,  

- az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési  
   feladatokat számszerűsítve éves bontásban szöveges 
   indoklással terjesztettük elő. 

 
4. pont: Az a., b., pontokban rögzítettek betartására felhívtuk az intézmények és a 
Városgazdálkodási Kft.  igazgatójának figyelmét, valamint a hivatal is intézkedik a 
közérdekű adatok közzétételére. 
 
9. pont: Az önkormányzati szintű pályázati koordinálás, valamint pályázat nyilvántartás 
vezetésének felelőseit kijelöltük, feladatait munkaköri leírásban rögzítettük.  
 
10. pont: Az értékelési szabályzatot az értékelések ellenőrzéséért felelős munkakör 
meghatározásával kiegészítettük.  
 
430/2009. /XII. 22./ sz. határozat: 
 
A Képviselő-testület 2010. január 1-jei hatállyal a belső ellenőrzési tevékenység 
Társulási megállapodás módosítását elfogadta, a megállapodás módosítást a 
polgármester és a címzetes főjegyző aláírta. A társulási megállapodás módosítást  a belső 
ellenőrzési társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzat képviselő-testülete is 
elfogadta, az erről szóló határozatot részünkre megküldte.  
 
434/2009. /XII. 22./  sz. határozat: 
 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása határidőben megtörtént. Az 
érintett köztisztviselők – a címzetes főjegyző és a dolgozók – a meghatározott 
teljesítménykövetelményeket írásban személyre szólóan átvették.  
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435/2009. /XII. 22./ sz. határozat: 
 
A tűzoltó parancsnokra vonatkozó  teljesítmény követelményeket az önkormányzati 
tűzoltóság munkateljesítménye alapját képező célok figyelembe vételével 
meghatároztam, azt írásos formában a tűzoltóparancsnok részére átadtam.  
 
440/2009. /XII. 22./ sz. határozat: 
 
A TÁMOP 3.2.3./09./2. pályázati kiírásra a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ határidőben benyújtotta pályázatát. 
 
7/2010. (I.8.) számú határozat: 
 
A képviselő-testületi határozatot megküldtük a tervező UTIBER Kft-nek.  
Telefonon történt tájékoztatásuk szerint a megbízójuk a csomópont áttervezését 
visszavonta, a csomópont az eredeti tervek szerint fog megvalósulni. 
 
30/2010. /I. 28./ sz. határozat: 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat intézményvezetői részére a meghatározott összegű 
prémiumok kifizetésre kerültek. A Területi Gondozási Központ vezetőjének prémium 
kifizetésére vonatkozó határozatot megküldtük a Többcélú Kistérségi Társulásnak.  
 
50/2010. /II. 15./ sz. határozat: 
 
A határozatban foglaltak értelmében 2010. február 16-án az „Út a munkához” 
programhoz kapcsolódóan a megállapodások az Önkéntes Tűzoltósággal és a 
Rendőrséggel megkötésre kerültek.  
 
52/2010. /II. 15./ sz. határozat: 
 
A szennyvízberuházás II. ütem használatba adási szerződés módosítása aláírásra került, 
a megállapodás szerinti hozzájárulást a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. részére átutaltuk. 
 
53/2010. /II. 15./ sz. határozat: 
 
A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. kártérítési ügyében tett nyilatkozat aláírásra került, azt 
megküldtük a Kft-nek a további intézkedések megtétele érdekében.  
 
56/2010. (II.15.) számú határozat: 
 
Pásztó Kövicses patak védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére vis 
maior támogatási tartalék igénylésre a pályázatot 2010. március 8-án benyújtottuk. A 
hiánypótlást 2010.március 18-án teljesítettük. Az Önkormányzati Minisztérium által 
történő elbírálása folyamatban van. 
 
Pásztó, 2010. március 19. 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 


