
 

 

 
 
1-75/2017. 

A döntés meghozatalához  
minősített szavazattöbbség szükséges! 

 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 
rendelet jóváhagyására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 05. ….-i 
ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
Előkészítette: Juhászné Mustó Mária

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE  
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
    (06-32) 460-753  
Fax: (06-32) 460-918 
E-mail: forum@paszto.hu 



 
 

Tartalom 
 
Rendelet tervezet            4-6. oldal 

Előzetes hatástanulmány              7. oldal 

Szöveges indoklás          8-20. oldal 

Intézmények beszámolói       21-32. oldal 

 
Mellékletek 
1.1. Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege 

 (Bevételek, kiadások) 

2.1.  Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

2.2.  Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

3.  Önkormányzati vagyonkataszter (2016. 12. 31.) 

3/1.  Pásztó Városi Önkormányzat mérlege (intézmények nélkül) 

3/2.  Kimutatás az eszközök állományáról 

4.  Pénzeszközök állománya (2016. 12. 31.) 

4/1.  Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványa 

5.  Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről 

6.  Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások (Önkormányzat) 

7.  Felújítási kiadások (Önkormányzat) 

8.  Befejezetlen beruházások állománya (2016. 12. 31.) 

9.1.  Önkormányzat bevételei, kiadásai 

9.2.  Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai 

9.2.1.  Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások 

9.3.1.  IPESZ Intézményi étkeztetés bevételei, kiadásai 

9.3.2.  IPESZ bevételei, kiadásai 

9.3.2.1.  IPESZ Általános Iskola bevételei, kiadásai 

9.3.2.1.1.  IPESZ Általános Iskola beruházási kiadások 

9.3.2.2.  IPESZ Zeneiskola bevételei, kiadásai 

9.3.3.  IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet bevételei, kiadásai 

9.3.4.  IPESZ Védőnők 

9.3.4.1.  IPESZ Védőnők beruházási kiadások 

9.3.5.  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája bevételei, kiadásai 

9.3.5.1.  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája beruházási kiadások 

9.3.6.  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai 

2 
 



 
9.3.6.1.  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ beruházási kiadások 

9.3.7.  Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai 

9.3.7.1.  Pásztói Múzeum beruházási kiadások 

9.3.8.  Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai 

9.3.8.1.  Pásztói Gondozási Központ beruházási kiadások 

9.3.8.2.  Pásztói Gondozási Központ 21016. évi kiadásai feladatonként 

10.  Pásztó Városi Önkormányzat Városfenntartási kiadásai 

11.  Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai 

12.  Intézményi létszámkeretek 

13.  2016. évi állami támogatások elszámolása 

14.  Európai Uniós pályázatok 

15.  Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása 

16.  Önkormányzat által nyújtott kölcsönök 

17.  Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege 

18.  Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlege 

19.  Kimutatás az adókedvezményekről, adómentességekről 

20.  Egyéb közvetett támogatások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 

 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
......../2017. (.........) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi zárszámadásáról 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

  Költségvetési  bevételek főösszege      1.373.206 e Ft 

  Költségvetési  kiadások főösszege       1.365.619 e Ft   

             Finanszírozási bevételek főösszege       135.098 e Ft 

  Finanszírozási kiadások főösszege        111.890 e Ft 

 

       Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen  1.508.304 e Ft 

       Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen   1.477.509 e Ft 

       2016. évi önkormányzati szintű maradvány összege            30.795 e Ft . 
 
 
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű bevételekből  
      a működési bevételek összegét        1.396.556 e Ft-ban 
      a működési kiadások összegét         1.365.761 e Ft-ban 
 
      a felhalmozási bevételek összegét      111.748 e Ft-ban 
      a felhalmozási kiadások összegét       111.748 e Ft-ban      állapítja meg. 
 

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 
szerepelnek. 

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú 
bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 mellékletek mutatják be. 
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2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el. 

(1) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2016. 12. 31.) 

 a 3/1. melléklet az önkormányzat mérlegét, a 3/2 az Önkormányzat tárgyi eszközeinek 
alakulását mutatja. 

(2) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2016. 12. 31-i záró 
pénzeszköz állományát tartalmazza. 

A 4/1. melléklet az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát mutatja be. 

(3) Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről az 5. melléklet készült. 

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint 
hagyja jóvá. 

(5) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található. 

(6) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak 
teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el. 

(7) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2,    
a beruházási kiadásokat a 9.2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.1-9.3.8 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben: 
9.3.1  IPESZ Intézményi étkeztetés 
9.3.2  IPESZ 
9.3.2.1 IPESZ Általános Iskola  9.3.2.1.1 Beruházási kiadások  
9.3.2.2 IPESZ Zeneiskola 
9.3.3  IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet 
9.3.4  IPESZ Védőnők  9.3.4 1 Beruházási kiadások  
9.3.5  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  9.3.5.1 Beruházási kiadások 
9.3.6  Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ  9.3.6.1 Beruházási kiadások  
9.3.7  Pásztói Múzeum   9.3.7.1 Beruházási kiadások 
9.3.8  Pásztói Gondozási Központ   9.3.8.1 Beruházási kiadások  
 

(9) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi. 

(10) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja. 

(11) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(12) A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet  szerint fogadja el. 

(13) A 2016. évi  Európai Uniós pályázatokról a 14.  melléklet ad számot. 

(14)  Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását a 15. melléklet  szerint 
fogadja el. 

(15) A 16. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült. 

(16) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 17. mellékletben 
található. 
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(17) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 18. melléklet tartalmazza. 

(18) Adókedvezmények, adómentességek 2016. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza. 

(19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be. 

 

 

 

3. § 

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 
értesítse. 

 

 
Ez a rendelet 2017. ………………….-n lép hatályba. 

 

 

 

 

 
 

Dömsödi Gábor     Dr. Gajdics Gábor 
  polgármester       jegyző 
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Előzetes hatástanulmány 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17.§-a alapján) 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi 
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez 

 
A tervezett jogszabály várható következményei                                                                 

 
1. A jogszabály társadalmi hatásai 
  
       A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára 
       nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, 
       a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás 
       ellenőrzésére. 

 
2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A rendelet-tervezet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos 
gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás 
révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat 
tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai. 
 

      3.   A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei 
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 

      4.   A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 
 

     5.  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható                 
      következményei 
      A zárszámadási rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 

91. § (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 
Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 
30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. 
A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
eljárását vonja maga után. 
 
6.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és  
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Pásztó, 2017. április 25. 

       Dömsödi Gábor 
       Polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §-a, valamint a 
4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés 
végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell 
készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.  
A zárszámadásról készült rendelet tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület 
elé, úgy hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba 
lépjen. A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére 
tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/B § szerinti jelentését, amelyet az 
önkormányzat a MÁK részére benyújtott költségvetési beszámolójáról kap. Az 
önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és 
benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére. Az előírt kincstári jelentést azonban  
nem tudjuk mellékelni a rendelet tervezethez, mivel a KGR rendszerben – amelyben a 
beszámolókat a MÁK részére készítjük és továbbítjuk- a Nemzetgazdasági Minisztérium 
még jelenleg is verzió frissítést hajt végre. Emiatt a Kincstár nem tudja  a jelentést 
elkészíteni az önkormányzatok beszámolóihoz. 
 
A beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények és a hivatal 
szakosztályai adatszolgáltatásaira alapozva a város 2016. évi költségvetési beszámolóját. 
Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az előző években megváltozott 
szabályozási környezetben alkotta meg a 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati 
rendeletével. 
Már a költségvetés készítése idején is nyilvánvaló volt, hogy a 2016. év is feszített, szigorú 
gazdálkodást igényel majd. Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendeletének 2. §-
ában így fogalmaztunk: „a költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlya 25.000 e Ft 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételével és 135.800 e Ft egyéb működési célú 
támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetés kiadási oldala ilyen 
összegű hiányt mutat." 
Az érvényes szabályok szerint tárgyévi működési hiány nem tervezhető. Tekintettel erre, 
ezt a hiányt az állami költségvetésben szereplő rendkívüli önkormányzati támogatás (régi 
ÖNHIKI) pályázható bevétellel terveztük ellentételezni. 
 
Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 5 alkalommal 
tették indokolttá a rendelet módosítását, (az utolsó, 5. módosítás e beszámolóval 
egyidejűleg történik, amit a jogszabály megenged.) 
A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami 
támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális 
ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok 
stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi 
többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.  
 
A város 2016. évi költségvetésének, és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint 
alakultak:(1.1. mellékletből) 

Ezer Ft-ban 
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a 

Bevételek 1.385.211 1.529.567 1.508.304 98,6 
Kiadások 1.385.211 1.529.567 1.477.509 96,6 
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Ezek a számadatok azt mutatják, hogy eredményes és sikeres évet zártunk hiszen a 
bevételek meghaladják a kiadásokat. Ha a finanszírozási műveletek nélküli adatokat 
nézzük, akkor is pozitív eredményről számolhatunk be: 1.373.206 e Ft költségvetési 
bevételből 1.365.619 e Ft költségvetési kiadást finanszíroztunk éves szinten. 
A 2016. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az 
intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat 
fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. Az Önkormányzat költségvetési 
gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. 
 
 
Az önkormányzat az év folyamán minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett, 
amivel forrásait bővíteni, illetve kiadásait, költségeit csökkenteni tudta. 
E takarékossági célú döntések pozitív hatásai ugyan még a 2016. évi gazdálkodáson nem 
nagyon érzékelhetők, de a következő évekre nézve már jelentős megtakarítást fognak 
eredményezni. 
Az egyik ilyen döntés a Pásztói Gondozási Központ intézményben a Családok Átmeneti 
Otthonának megszüntetése volt. Az alacsony hatékonysággal, de magas költséggel 
működtetett egység megszüntetésének, már 2016. évben is van némi megtakarítási 
eredménye. 
A másik intézkedés, -szintén a Gondozási Központban- a Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatásának megszüntetése volt. 
E két intézkedés, valamint a feladatok átcsoportosítása eredményeként 2016-ban a Pásztói 
Gondozási Központ intézménynél 4 fő létszámcsökkentést hajtottunk végre, amelyhez 3 fő 
tekintetében pályázati támogatást vettünk igénybe. (Portás munkakörök szűntek meg.) 
 
 
Szintén a takarékosság volt a fő cél annál a Képviselő-testületi döntésnél,  hogy 2016. 
június 30-val  megszüntették a Pásztói IPESZ-t. A feladatait a Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzat, és a Pásztói Gondozási Központ  vette át. A 8 fő közalkalmazott közül 4 fő 
a Pénzügyi Osztályra került, 2 fő pedig elfogadta a Városgazdálkodási Kft. által felkínált 
állást. 
2 fő nem fogadta el az Önkormányzat által felajánlott munkakört, és jogviszonyuk 
megszüntetése mellett döntöttek. Részükre biztosítottuk a KJT által meghatározott 
felmentési időt és végkielégítést. A felmentési illetményük nagyobb részt a 2016. évi 
gazdálkodást terhelte, de részben áthúzódik a 2017-es évre is, a végkielégítéssel együtt. 
A Védőnői létszám és feladat a Gondozási Központhoz került. A köznevelési intézmények 
működtetése, és az intézményi gyermekétkeztetés feladata az Önkormányzathoz került. 
Ugyancsak az éves szervezeti változtatások része volt a Háziorvosi ügyelet átszervezése, 
amely összességében szintén jelent kismértékű megtakarítást, de főleg a vele kapcsolatos 
feladatok csökkenését. 
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Bevételek alakulása 
Az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során 144.356 e Ft-tal (10,4 %-kal) 
növekedett az önkormányzat bevételi előirányzata. Az éves számadatokat tekintve a 
bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,6%-ban teljesültek. 
 
Az állami támogatások  összességében az önkormányzat éves bevételének 37,7 %-át teszik 
ki. Ez az arány az előző évben 43,2% volt. 
A működési célú állami támogatások előirányzata az év folyamán a központi módosítások 
következtében 63.495 e Ft-tal emelkedett. Igyekeztünk minden lehetséges forrást 
kihasználni, amivel bevételeinket növelni tudtuk. 
Az év folyamán pályázatot nyújtottunk be a rendkívüli önkormányzati támogatásra 
(korábbi ÖNHIKI).  
Ennek eredményeként 17.300 e Ft támogatásban részesültünk, ami ugyan nagyon elmaradt 
a költségvetésünkben szereplő hiányzó összegtől, és az igényelt összegtől is, de ennek 
ellenére hatalmas segítséget jelentett. /A pályázattal már el is számoltunk./ 
 
Létszámcsökkentési döntéshez is nyújtottunk be pályázatot: a Pásztói Gondozási Központ 
intézményben történt létszámcsökkentéshez, valamint a Háziorvosi Ügyelet 
átszervezéséből eredő jogviszony megszüntetésekhez. E pályázat eredménye 2.361 e Ft 
támogatás volt. 
 
Év közben központi pótelőirányzatként jelentkezett még a szociális ágazati pótlék, 
valamint ennek kiegészítése. A törvényi előírásnak megfelelően negyedévente történt 
ennek igénylése és elszámolása, amelyek a Gondozási Központ intézménynél merülnek fel.  
Szintén központi pótelőirányzatként biztosítják az intézmények és a hivatal részére a 
bérkompenzációt, az arra jogosult dolgozók után. (MÁK számfejtése alapján). 
A lakossági víz és csatornadíj támogatását szintén pótelőirányzatként biztosították az 
önkormányzat részére. Ezt az ÉRV Zrt. részére tovább kellett adnunk. (20.174 e Ft) 
Összességében mindezek a jogcímek voltak az év közbeni módosítások elemei. Az állami 
támogatás pénzügyi teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt. 
Az évet követően az állami támogatással az önkormányzatnak az éves költségvetési 
beszámoló keretében el kell számolnia. Ez a tényleges feladatmutatók alapján történik, 
amely lehet létszám, vagy feladat. A tételes elszámolás a 13. mellékletben található. 
Látható, hogy a 2016-os év elszámolásából fakadóan az önkormányzatnak visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett. Ennek oka az a sajnálatos dolog, hogy a Margit Kórház 2016-
ban „elfelejtette” leszámlázni 2.115 e Ft összegben a szünidei gyermekétkeztetést. Ezt 
2017. január közepén tette csak meg, így a múlt évben erre a feladatra nem tudtuk 
felhasználni az állami támogatást, s most vissza kell fizetnünk. 
 
A működési célú támogatások Államháztartáson belülről (átvett pénzeszközök) 54,5%-ban 
teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezek között terveztük a költségvetésben az 
említett hiányzó 135.800 e Ft-ot, mert a pályázat eredménye előtt állami támogatásként 
nem tervezhető. Az eredményes pályázat után a megnyert támogatás összegének 
előirányzata átkerülhetett az állami támogatásokhoz, és a teljesítése is. 
 
Ezen a bevételi jogcímen szerepel még a MEP finanszírozás (háziorvosi ügyelet és 
védőnők, gyermekorvos helyettesítése), és a községektől a Háziorvosi ügyeletre átvett 
pénzeszköz (április óta). 
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A felhalmozási célú támogatások között található: az előző évről áthúzódó Napelemes 
rendszer telepítése az önkormányzati intézményeknél című projektből 2.938 e Ft; valamint 
az ez évi területalapú támogatás és zöldítés támogatása (MVH) 1.854. e Ft összegben. 
 
A közhatalmi bevételek 2016. évben rendkívül kedvezően alakultak. Ez köszönhető a 
tudatos, odafigyelő adóbehajtásnak is, de az adózók fegyelmezett magatartása, pontos 
adóbefizetései is hozzájárultak az eredményhez. 
Az iparűzési adóbevételnél történt a legkiemelkedőbb teljesítés: az eredetileg tervezetthez 
képest +123.435 e Ft adótöbbletet realizáltunk. Év közben az adóbevétel kedvező alakulása 
miatt többször módosítottuk ennek az adóbevételnek a módosított előirányzatát, ezzel 
teremtve meg jelentős mértékű kiadás fedezetét.  
 
Az építményadó, és az idegenforgalmi adó is meghaladta a tervezett mértéket. 
Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket. 

A teljesített adatok alapján a közhatalmi bevételek az önkormányzat bevételében a 2016. 
évben 31,3%-os bevételi hányadot képviselnek (az előző évben ez az érték 24,2% volt). 
Az önkormányzat adóerő képessége évről évre növekvő tendenciát mutat, ami egyúttal 
néhány állami támogatási jogcím összegének csökkenését is eredményezi. 
Iparűzési adó 
Legfontosabb tényezője a 1083 adóalany bevallott és befizetett iparűzési adóján kívül, hogy 
közigazgatási területünkön az egyik legnagyobb cégünk üzemépületet bővített; Kedvezően 
befolyásolta az adóbevételt az is, hogy egy nagy volumenű beruházás, a 21-es főút négy 
sávosítása elérte Pásztót. Ideiglenes iparűzési adóra (építőipari tevékenységgel 
kapcsolatban) lajstromunk szerint 10 adóalany 14 bevallással 4.730 e Ft iparűzési adót 
vallott be. Adóelőleg kiegészítésre 2016. december 20-ig 117 adóalany 58.670 e Ft 
többletadóját vallotta és fizette be.  
A magas adóbevétel az adóalanyok jogkövető magatartásának, az adómorál javulásának, 
valamint a gazdasági növekedésnek is köszönhető. 
 
 

Megnevezés 2016. évi 
eredeti ei 

2016. évi 
módosított ei 

2016. évi 
teljesítés % 

Építményadó 36.000 36.000 38.176 106,0 

Iparűzési adó         280.000          366.000          403.435 110,2 

Gépjárműadó 27.000 27.000 25.800 95,6 

Idegenforgalmi 
adó 

500 500 945 189,0 

Talajterhelési díj 2.000 2.000 1.713 85,7 

Pótlék,bírság, 
egyéb bevétel 

2.100 
 

2.100 2.059 98,0 

Építésügyi 
szakhatósági 
befizetések 

  123  

Közhatalmi 
bevételek 

összesen 

347.600 433.600 472.251 108,9 
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Gépjárműadó 
2016. évben 3.213 adóalany 4.357 gépjármű után fizette meg a gépjárműadót. A törvényi 
szabályozás alapján a bevételt 60%-40% arányban kell megosztani a Magyar Állam és az 
önkormányzati költségvetés között. 
 
Építményadó 
2016. évben 1372 adóalany 1575 adótárgy után fizetett építményadót. Sajnos ebben az 
évben 2 nagyobb bevételt jelentő cég került felszámolásra, ezért az építményadó 
kintlévőség növekedett. Viszont egy cég új épületet épített (EGLO Magyarország Kft.), 
melynek pozitív jelentősége a későbbi évben fog mutatkozni. A tervet 106%-ra 
teljesítettük.  
 
Idegenforgalmi adó 
2016. évben 2 szállásadó jelentette be a megszűnését így 13-ra csökkent az adóalanyok 
száma. Tárgyévben 4.768 db eltöltött adóköteles vendégéjszakát töltöttek el 
településünkön. 
 
Talajterhelési díj 
2016-ban 177 db talajterhelési díj bevallás érkezett önkormányzatunkhoz. Ez az elmúlt 
évekhez képest csökkenő tendencia, melynek az egyik oka, hogy folyamatosan próbál a 
lakosság a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára rácsatlakozni, a másik ok pedig, hogy 
nem juttatták vissza a nyomtatványt. 
 
Magánfőzők párlatadója 
A magánfőző berendezések nyilvántartása önkormányzati feladat. 2016-tól új szabályként 
lépett be a párlatadó jegy, amit csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző 
igényelheti a NAV -tól, a magánfőzést megelőzően. 2016. évben 6 adózó jelentett be 
desztilláló berendezést. 
Az adóhátralékok összege évről évre csökken az eredményes behajtási tevékenységnek 
köszönhetően. 

A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből 
származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, továbbszámlázott 
szolgáltatások) a tervezettnek megfelelően teljesültek. Az ellátási díjaknál viszont 
nagymértékű elmaradás tapasztalható. A gyermekétkeztetésben az ingyenes étkeztetés  
jogszabály általi kiterjesztése miatt a tervezett bevételtől lényegesen kevesebb árbevételt 
szedtek be. A tulajdonosi bevétel jogcímen kedvező teljesítés történt. Ez a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel kötött bérleti megállapodásnak köszönhető, amely a Zsigmond 
Király Általános Iskola Sportcsarnokához tartozik. (13.918 e Ft) 
Tulajdonosi bevételként terveztük még a lakbérbevételt; a tervezett 7.000 e Ft-tal szemben 
6.651 e Ft lakbérbevétel teljesült, amelyet a Városgazdálkodási KFT szedett be. 
 
A felhalmozási bevételek között ingatlanok értékesítése lett tervezve. A tervezett 61.000 e 
Ft-tal szemben 59.979 e Ft-ot realizáltunk.  
 
A működési célú kölcsönök visszatérítése soron szerepel a Városgazdálkodási Kft. részére 
előző év végén nyújtott kölcsön visszafizetése 7.500 e Ft összegben. 
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A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a tervezettnek megfelelően alakult (101%). 
Itt található az 1956-os szoborra megnyert pályázati összeg: 4.980 e Ft, valamint a 
korábban nyújtott felhalmozási kölcsönök megtérülése: Viziközmű tartozásokból adódóan  
2.369 e Ft, munkáltatói lakáskölcsönből, állami kisház hitelek, valamint a  fiatalok 
lakástámogatásának törlesztéseiből 1.320 e Ft.  
 
Finanszírozási bevételek 
 
2016-ban 90.000 e Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést 
az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre 
szükség volt. A legmagasabb összegű igénybevétel 88.026 e Ft volt. A szerződés 
értelmében december 30-ig kellett visszafizetnünk a hitelt, amit teljesítettünk.  
 
Az előző évi maradványt a 2016.évi költségvetésben 25.000 e Ft összeggel terveztük, de az 
éves beszámoló végleges eredményeként összességében 31.686 e Ft maradvány  állt 
rendelkezésünkre. 
2016 decemberében megkaptuk az ütemezés szerint a 2017. évi állami támogatásból az   1. 
részletet: 15.386 e Ft-t. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg 
rendelkezésünkre állt már 2016 év végén –mint egy előlegként-, de 2017-ben az állami 
támogatás összegénél ez el lesz számolva. (2017-ben ez a megelőlegezés visszafizetéseként 
jelentkezik.) 
Összefoglalva a bevételek teljesülése 2016. évben 98,6%-ban megtörtént, ami nagyon jó 
eredménynek tekinthető. 
 
 
Kiadások alakulása 
 
A 2016. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat az év folyamán történt 
módosítások során 144.356 e Ft-tal növekedett. A kiadásoknál igyekeztünk minden 
területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérülnének. 
Több intézkedést tettünk ennek érdekében: létszámcsökkentések, takarékosság a dologi 
kiadásokkal, közműkiadásokkal. 
Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 96,6%-os teljesítést mutatnak a 
módosított előirányzathoz képest.  
Az éves kiadások 92,4%-a működési kiadás, 7,6%-a pedig felhalmozási kiadás. 
Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során. 
 
A személyi juttatások és annak járulékai a módosított előirányzathoz képest 99,5%-ban 
lettek felhasználva. Minden intézménynél szigorú létszámgazdálkodás folyik. A személyi 
juttatások és járulékai előirányzata az intézményeknél több esetben módosultak év közben 
központi pótelőirányzatokból. Ilyenek a központi bérkompenzáció, a szociális területen 
dolgozók pótlékai, a létszám csökkentésekből  származó kifizetések, valamint a 2016. évi 
országos népszavazás miatti pótelőirányzat. 
 
A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzat egészére nézve a módosított 
előirányzathoz képest 93,5%-os teljesítést mutat. 
Számottevő hányadot képviselnek ebből a kiemelt tételből a városfenntartási kiadások, és 
az önkormányzat egyéb kiadásai. (Részletesen a 10., és 11. mellékletekben.) 
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Ingatlankezelés 
Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (38 lakás és 5 
nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. végzi Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati 
lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. A 
beszámolási időszakban nagymértékben növekedett a szociális célú lakásigénylők száma. 
A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg 
a kijelölt bérlőkkel. 
 
Vagyongazdálkodás 
A jelenlegi gazdasági helyzet a város vagyongazdálkodásánál is kedvezőtlen helyzetet 
teremtett. 
 
Ingatlan hasznosítás 
A beszámolási időszakban 4 nem lakás célú ingatlan is értékesítésre került (Hársfa út 1. 
szám alatti volt rendelő, Fő u. 53, és Fő u. 57., Nagymező u. 6-8. Fsz. 1. szám alatti „volt 
fogorvosi rendelő” épület) emiatt számuk 9-ről 5-ra csökkent. 
A Pásztói Polgárőrség, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Start 
Közmunkaprogramban résztvevők ingyenesen használják a Fő út 59. szám alatti „volt 
gyermekorvosi rendelő” épületét, melyet értékesítésre meghirdettünk. 
 
Szintén értékesítésre került: 
2946/48 hrsz-ú Derkovits u. 44. sz. alatti beépítetlen terület 
2946/72, 2946/73, 2946/74,/2946/75 hrsz-ú beépítetlen területek (csereszerződés folytán) 
1848 hrsz-ú Hunyadi u. 2. sz. alatti beépítetlen terület 
 
Út karbantartás 
2016. első félévében a helyi utak fenntartásánál a kátyúzás megtörtént. Az utak további 
romlása miatt  jelenleg  folyamatban van egy ismételt kátyúzási munka megvalósítása.  
 
Vagyonbiztosítás 
Az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésünk az Allianz Hungária Biztosítóval 
határozatlan időre szól.  
 
Közbeszerzési eljárások 
Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, 
szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 
2016-ban két közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárások lefolytatása rendben 
megtörtént. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek. 
 
Helyi környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás 
Az élő vízfolyások medrének karbantartását és az önkormányzat kezelésében lévő árkok 
tisztítását a 2017. évi közmunkaprogram keretén belül tervezzük pótolni.  
A közüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba 
kerülése után azok üzemeltetését az ÉRV ZRT látja el. A feladat ellátásával kapcsolatos 
panaszokat, észrevételeket az üzemeltetőnek kivizsgálásra megküldjük. 
Az engedélyező vízügyi hatóság megkeresésére a helyi környezet és természetvédelem 
vonatkozásában szakhatósági állásfoglalásokat adtunk ki. 
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Jogszabályban meghatározott esetekben egyedi zajkibocsátási határértéket állapítottunk 
meg. 
Ingatlantulajdonosokat köteleztünk az ingatlanukon elhelyezett vagy elhagyott hulladék 
kezelésére.  
 
Parkfenntartás 
A városi közparkok karbantartásának megvalósítását, a gyommentesítést (az 
önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására 
más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a 
Városgazdálkodási Kft. Kft. figyelmét felhívjuk.  
 
Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok 
A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök 
beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. 
Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve, időszakos 
kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező 
nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség részére. 
Jelenleg folyamatban van a Mátrakeresztes, Kékesi úti játszótér felújítása. A régi, nem 
szabványos játszóeszközök elbontása megtörtént, az ütéscsillapító talaj kialakítását 
követően telepítik az új eszközöket. 
Köztemető fenntartása 
Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. 
látja el. Feladatai többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, a konténeres és 
rácsos szemétgyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás; tavasszal és 
ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés; ellátja a temetőgondnoki 
feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását. 
 
Építésügyi  hatósági feladatok 
Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a járás területén 2016-ban is a Pásztói 
Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozott, de ugyanerre a területre a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya is rendelkezik egyes feladatok ellátása tekintetében I. fokú 
hatáskörrel. 
 
Az építéshatóság 2016-ban az alábbi engedélyeket adta ki:  
Lakóházra ( 300 m2 feletti ) 1db építési engedély. 
Egyszerű bejelentést ( 300 m2 alatti lakóház ) 13 esetben töltöttek fel. 
Vegyes építési engedély 46 db. 
Építési engedély meghosszabbítása 4 db. 
Építési engedély módosítása 4 db. 
Fennmaradási engedély 1 db. 
Hatósági bizonyítvány 29 db. 
Szakhatósági állásfoglalás 11 db. 
Végzések száma 199 db. 
Függőhatályú döntés határozat 55 db. 
Használatbavételi engedély: lakóépületre 4 db üdülőépületre 2 db, egyéb építményre 19 db. 
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Az ellátottak pénzbeli juttatása a tervezettnek megfelelően alakult. 
 
Részletezve, a következők szerint történt a segélyezés 2016-ban. 
 
- Lakásfenntartási támogatás 
A lakásfenntartási támogatás feltételeit 2015. 03. 01-től a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyett, Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati 
rendelete írja elő. A lakásfenntartási támogatás megállapítása ettől kezdve önkormányzati 
hatáskörbe került, a jogosultság feltételei is változtak. Az egy főre jutó jövedelem mértéke 
71.250 Ft-ról  57.000 Ft-ra módosult, így jóval kevesebb esetben tudják igényelni a 
támogatást. 
 
Lakásfenntartási támogatást állapítottunk meg:    
2016. évben helyi rendelet alapján:   320 esetben                19.535 e Ft 
 
- Létfenntartási támogatás 
A létfenntartási támogatás feltételeit Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete írja elő.  
Létfenntartási támogatást állapítottunk meg 2016. évben:  60 esetben          2.536 e Ft                                                            
 
- Köztemetés 
A jogszabály a köztemetés elrendelését a polgármester hatáskörébe utalja.  
A köztemetést 2016. évben 4 alkalommal kellett elrendelni. A költségeket a helyi lakosok 
esetében hagyatéki teherként érvényesítjük, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti 
önkormányzat részünkre megtéríti.  
Éves összege 355 e Ft volt. 
 
- Települési támogatás 
2015. 03. 01-től a jogszabályváltozás ezt az ellátást annyiban érintette, hogy egységesen 
települési támogatásként szerepel, mely magában foglalja az alábbi négy támogatási forma 
kérelmezését: 

- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, vagy 
- gyermek törvényes képviselőjeként időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
- gyógyszerkiadások, illetve betegségekhez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
- elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik. 

 
Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódóan 81 esetben történt települési támogatás megállapítása 
918 e Ft összegben. 
Tanszercsomagot 94 fő részére 282 e Ft összegben biztosítottunk. 
Karácsonyi csomag 80 éven felüliek részére 511 db 1.022 e Ft összegben lett kiszállítva. 
 
Temetési segély önkormányzati hatáskörben a polgármesterre ruházott ellátás. Mértéke 
2015. március 01-től 21.375.-Ft.  
2016. évben:    64 esetben                    1.368 e Ft   
 
Települési támogatás,  létfenntartást veszélyeztető  élethelyzetben 2016. évben 513 fő 
részére, 933 esetben került megállapításra, 4.918 e Ft összegben.                                  
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Az egyéb működési célú kiadáshoz több kiadási elem is tartozott 2016-ban: 
 
- Előző évi elszámolásból származó befizetések: 3.965 e Ft (áll. tám.) 
- Bursa támogatás: 538 e Ft 
- ÉRV-nek lakossági víz és csatornadíj támogatása: 20.174 e Ft (állami támogatás a 

fedezete) 
- Városgazdálkodási Kft. támogatása: 70.263 e Ft 
- Civil és sporttámogatás: 14.662 e Ft   (+700 e Ft rendezvény) 
- Ciróka Napközi támogatása: 2.521 e Ft 
 
A Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott támogatás részben az általános működésüket 
biztosította, részben a közmunkaprogram kiegészítő finanszírozására szolgált. 
A 2015. évi VGÜ veszteségek kiegyenlítésére ebből a támogatásból 12.700 e Ft-ot 
biztosítottunk. A település gondnoki feladatokra szintén ez a támogatás nyújtott fedezetet. 
 
Tartalékok 
A 2016. évi költségvetésben 20.000 e Ft összegű tartalék tervezésére került sor. Ennek 
felhasználása, év közbeni felosztása a rendeletmódosítások alkalmával megtörtént. Ez 
nagyrészt önkormányzati pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások 
fedezetére szolgált. 
 
A beruházási, felújítási feladatok 2016. évi teljesítését részletesen a 6., és 7. mellékletek 
tartalmazzák (Önkormányzat). Az intézmények beruházásait az adott intézményi 
mellékletben találjuk. 
Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 53.573 e Ft összeggel lett tervezve, a 
módosított előirányzat 53.524 e Ft lett. A 2016. évi teljesítés összege 49.209 e Ft (91,9%), 
amelyből a kisértékű tárgyi eszközök értéke 1.342 e Ft. 
Az egyéb felhalmozási kiadások 99,4 %-ban teljesültek. Ez a következőkből áll: 
9.360 e Ft-ot a Városgazdálkodási KFT részére törzstőke emelésként nyújtottunk. 
A Képviselő-testület döntése értelmében 7.626 e Ft-tal támogattuk a PSK sportpálya 
felújítását. 700 e Ft összegben pedig munkáltatói kölcsönt nyújtottunk. 
 
A felújítási kiadások költségvetésben tervezett összegét az év során megemeltük. A 
teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. 
 
Óvoda fűtéskorszerűsítés 
A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás lezárult a kivitelező és az önkormányzat 
között. Az önkormányzat elvesztette a pert.  
 
Térségi hulladék rekultiváció Pásztón 
A rekultivált hulladéklerakó első éves utógondozási munkáiról a talajvíz megfigyelő 
kutakból vett vizsgálati eredményekről az összefoglaló jelentést megküldtük az illetékes 
hatóságoknak, s az elfogadásra került. A hulladéklerakó fenntartási kötelezettségünk még 
19 évig áll fenn. Ez az önkormányzatnak éves szinten kb. 300 e Ft fenntartási költséget 
jelent. 
 
 
 

17 
 



 
Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított 
hulladékudvar működéséhez (a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére 
vonatkozóan) a hatóság előírta az üzemeltetőnek, hogy telepengedélyt kell beszereznie. A 
telepengedélyezési eljárás folyamatban van, mely alapján a hulladékgazdálkodási 
engedélyezési eljárás ismételten megindítható. Az eljárás lezárása után a hulladékudvar a 
lakosság számára elérhetővé válik. A pályázatban beszerzett gépjárművek forgalomba 
helyezése megtörtént. Településünkre 12 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kihelyezésre 
kerül. 
 
Polgármesteri Hivatal felújítás 
Kártyás beléptető rendszer kiépítése 
Iroda felújítások (kisteremből 3 iroda kialakítása, több iroda festése) 
Villamoshálózat felújítás 
Portásfülke és feljárati ajtó beépítés 
Árnyékoló rendszer kialakítása 
Légkondicionáló kiépítése 
 
Elektromos töltőállomás kiépítése 
Két darab elektromos töltőállomás került kiépítésre, az egyik a városháza parkolójában, a 
másik Mátrakeresztesen. (Pénzügyi kiegyenlítés 2016-ban az egyik esetében történt meg.) 
 
 
További 2016. évben elkészült beruházások 
 
Műfüves pályaépítés Hajós A. u. 1. sz. alatti Sportpálya területére a Magyar Labdarúgó 
Szövetség támogatásával. 
Kerítés és gyalogosbejáró az Idősek Átmeneti Otthonánál 
Gimnázium külső vízvezeték felújítása 
Zsigmond Király Általános Iskola felső tagozati tornatermének vizesblokk felújítása 
Zsigmond Király Általános Iskola felső tagozat vizesblokk felújítása 
Katolikus Iskola WC akadálymentesítés 
Gál István szobor elhelyezése 62 hrsz-ú ingatlanon 
Rekortán pálya körüli kerítés építése Hajós A. u. 1. sz. alatti Sportpálya területén 
 
 
Pásztó Város csapadékvíz- elvezetésének és vízfolyás rendezésének fejlesztése 
A 2878 hrsz.-ú Kövicses- patak mederrendezését és a Zagyván túli területek csapadékvíz 
második ütem megvalósítását tartalmazó pályázatot határidőben benyújtottuk, a 
közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlást szintén teljesítettük. A pályázat jelenleg 
elbírálás alatt áll. A mederrendezési munkákhoz a vízjogi létesítési engedély módosításra, 
illetve meghosszabbításra került, a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a patakhoz 
tartozó parti sávot 5 m-ről 4 m-re csökkentettük. 
 
 
 
 
 
 

18 
 



 
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
Pásztó Város önkormányzatának településrendezési eszközei 1999-ben léptek hatályba. Az 
azóta eltelt időszakban a településrendezési eszközök több alkalommal módosultak, illetve 
2012-ben a helyi építési szabályzat (HÉSZ) átfogó felülvizsgálat alá került, de a 
szabályozási tervek változatlanok maradtak. 2016-ban Pásztó Városi Önkormányzat a 
településrendezési eszközök teljes körű, átfogó felülvizsgálatát határozta el, valamint ezt 
megelőzően 3 részterületre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításáról 
döntött. A felülvizsgálattal és a 3 részterületre történő módosítással az önkormányzat a 
Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A tervek összeállításához a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési osztály szolgáltat folyamatosan adatokat. 
 
Finanszírozási kiadások  
Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évben 88.026 e Ft összegű folyószámlahitelt vett 
igénybe, és fizetett vissza, a pénzintézettel kötött megállapodás szerint. 
A hosszú lejáratú hiteltörlesztés a korábbi vis-maior beruházásokhoz igénybe vett hitel 
visszafizetése. (6.200 e Ft)  
Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból 
rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, visszafizetése. (17.664 e Ft) 
 
Az intézmények gazdálkodása 
Az önkormányzat éves kiadásainak 57,4%-át az intézmények kiadásai képezik. Ha ezt a 
működési kiadásokon belül vizsgáljuk, ez az arány 62%.  Az intézmények gazdálkodásáról 
készült mellékletekben részletesen megtalálhatók a tervezett és a teljesített kiadások, 
bevételek. (9.2 – 9.3.8 számú mellékletek). Az adatok azt bizonyítják, hogy 2016-ban 
valamennyi intézménynél megtakarítás tapasztalható a kiadásoknál. A megszűnt IPESZ és 
a hozzá tartozott feladatok kiadási előirányzatát az idevonatkozó szabályok alapján a 
tényleges kiadási szintjükre kellett hozni. Emiatt egyezik meg mindegyiknél a módosított 
előirányzat összege és a teljesítés. A fennmaradó előirányzati összegek ahhoz az 
intézményhez lettek telepítve, ahova a feladatok kerültek. 
Táblázatba összefoglalva a következőképpen alakultak az intézmények kiadásai: 

Ezer Ft-ban 
Intézmény 2016. évi kiadások 

 módosított előirányzata teljesítése 
Polgármesteri Hivatal 230.497 202.682 
Ipesz étkeztetés   53.242   53.242 
Ipesz   15.896   15.896 
Köznevelési intézmények 
működtetése 

  31.423                  31.423 

Háziorvosi ügyelet   22.149   22.149 
Védőnők   10.379   10.379 
Pásztó Városi Önkorm. 
Óvodája 

193.436 191.889 

Teleki L. Városi K. és Műv. 
Központ 

  59.969   57.271 

Pásztói Múzeum   21.286   20.242 
Pásztói Gondozási Központ 247.030 242.903 
Intézmények összesen 885.307 848.076 
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Pásztói Polgármesteri Hivatal 
A Hivatal létszáma 2016. év elejére 38 főre csökkent az előző évi 43 fős létszámmal 
szemben. Év közben voltak létszámmozgások. A megszűnt IPESZ–től 4 fő a Hivatal 
állományába került. Emiatt 42 főre módosult a létszámkeret. 3 fő év végén megkezdte 
felmentési idejét, és 2017 év elején nyugdíjba mennek. Helyükre nem veszünk fel új 
dolgozót, hanem a feladatok szétosztásra kerülnek a többi alkalmazott között. Ezekkel a 
lépésekkel takarékoskodni tudunk. 
A Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodására is a takarékosság a jellemző. A kiadások 
felhasználása 87,9%-ban történt meg.  Az év közbeni előirányzat módosítások közül a 
központi pótelőirányzatok a számottevők: központi bérkompenzáció, 2016-os országos 
népszavazás pótelőirányzata. 
A dologi kiadások megtakarítása a legszembetűnőbb: 42,1 % a módosított előirányzathoz 
képest. A folyóiratok, a továbbképzések, az irodaszerek és egyéb készletbeszerzések terén 
nagyfokú takarékoskodást folytattunk. 
A Hivatal gazdálkodásáról a 9.2. melléklet ad számot. A 2016. évi beruházási feladatai 
részletezve megtalálhatók a 9.2.1 számú mellékletben. 
 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy  nehéz, 
mozgalmas, gondokkal teli gazdasági év volt. Nagyon sok racionalizálási intézkedést, 
takarékossági szigorítást kellett végrehajtanunk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul 
tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképes maradjon, kötelező feladatait 
színvonalasan el tudja látni, és a tervezett feladatokat teljesíteni tudjuk. És még a kitűzött 
fejlesztési célokat is nagy részben megvalósítsuk. Sikerült. Egyúttal a következő évekre 
nézve megteremtettük azokat a feltételeket, amelyek akkor pozitívan fogják befolyásolni 
gazdálkodásunkat! Az eredményt nagyon leegyszerűsítve sikeres évet zártunk, ugyanis az 
önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásait, és a működési feltételek az egész évben 
biztosítottak voltak.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
beszámolóját, zárszámadását fogadja el. 
 

 

Pásztó, 2017. 04. 25. 

 

 

Dömsödi Gábor  
polgármester 
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