
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-i   üléséről. 
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné,   Dr. Halász István,  
 Káposzta Csaba, dr. Becsó Károly,   Édes Attila,   Volek György képviselők.  
 
Sándor Károly aljegyző, dr. Tasi Borbála nyugalmazott címzetes főjegyző, Győriné Új Mária 
könyvvizsgáló,  Robotka Róbert, Odlerné Tiszovszki Mária,  dr. Hír János,  Antalné 
Prezenszki Piroska intézményvezetők, Bartus László, osztályvezető, Máté Nándorné  IPESZ 
vezetője, Berzák Gyuláné, Tari Mihály, Szervezési Osztály munkatársai. 
  
Dömsödi Gábor:  Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 
fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
25/2015. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő      
      fizetési kötelezettségének megállapítására. 

       Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
            -    Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat   2015.évi Közbeszerzési Tervének  
                 elfogadására. 
                 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő      
      fizetési kötelezettségének megállapítására. 

       Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
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            -    Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat   2015.évi Közbeszerzési Tervének  
                 elfogadására. 
                 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Elsőként a kitekintő határozatról kell döntenie a testületnek. Megkérdezi a 
bizottságok elnökeit, javasolják-e elfogadásra. 
 
dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
kitekintő határozatot.  
 
Barna Tibor Józsefné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a kitekintő  határozatot. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a kitekintő határozatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
26/2015. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester  
 
Dömsödi Gábor: A második döntési javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 
vonatkozik. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék döntésüket. 
 
Dr,  Halász István: A 2015. évi Közbeszerzési Tervre vonatkozó javaslatot együttes ülésen 
tárgyalta a három bizottság és egyhangúlag elfogadásra javasolják.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
27/2015. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét, e határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv közzétételére a helyben 
szokásos módon és a Közbeszerzési Hatóság honlapján. 

 
Határidő: 2015. február 20. 
Felelős: értelemszerű 

 
Dömsödi Gábor: A költségvetés tervezetét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta és 
véleményezte.  Az a kérés fogalmazódott meg a Képviselő-testület felé, hogy a roma gyerekek 
táboroztatását 1 millió Ft-tal támogassa. 
A 2015. évi költségvetés tervezetéhez készült egy határozati javaslat,  melyet mindenki 
megkapott.  A bizottsági ülésen részletesen  megtárgyalták az előterjesztést.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A 2015. évi költségvetés tervezetét együttes ülésen tárgyalták a bizottságok, 
igen részletesen. Még mindig vannak bizonytalan tételek, melyek további pontosítást 
igényelnek. A bizottsági ülésen hangzottak el módosító és kiegészítő javaslatok is. Ezek 
figyelembe vételével javasolják a bizottságok a határozati javaslat elfogadását, illetve a 
költségvetés-tervezet átdolgozását. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
28/2015. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2015. évi beterjesztett költségvetési javaslatát és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület a költségvetés további tárgyalását és záró szavazását elhalasztja 
2015. február 26-ra, azzal, hogy az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők, 
valamint a szakterületi felelősök folytassanak további egyeztetéseket a bevételei 
előirányzatok reális növelése és a kiadási előirányzatok csökkentése, feladat 
elhagyások, átütemezések irányába, melyeknél alapvető célkitűzés a költségvetés 
működési és fejlesztési egyensúlyának megteremtése, a kötelező feladat ellátás. 

2.  A képviselő-testület a költségvetés záró szavazása előtt az alábbi konkrét feladatokat                 
határozza meg a költségvetés előkészítője és beterjesztője részére: 

a./ Az önkormányzat  kötelező és  önként vállalt feladatainak minősítését teljes 
körűen el kell  végezni és be kell mutatni a költségvetési tervezet szövegében és 
mellékleteiben. 

b./ Készüljön határozati javaslat a vis-maior pályázathoz szükséges önerő fedezetét 
biztosító MFB-s finanszírozású fejlesztési hitel kormány engedélyének 
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módosítására, melynek célja, hogy a hitel visszafizetése ne kezdődjön meg 2015-
ben, hanem áthúzódjon 2016,2017,2018 évekre. Amennyiben ez megvalósul, azzal 
a 2015. évi költségvetés tehermentesülhet 9 millió forint hitel visszafizetésétől.  

c. / Az óvoda konyháján főzött teljes étel mennyiséget az óvodában kell         
felhasználni, ezáltal az étel előállításához szükséges személyi kiadás és járulékai, 
valamint a dologi kiadások fedezetéhez mintegy 8.000 e Ft további állami 
támogatás vehető igénybe, ami a jelenlegi hiányt csökkenti. 

d./ Az önkormányzat minden olyan fejlesztési feladatát, amelyre még nem történt 
kötelezettségvállalás, azt későbbre halasztja és az esetleges fejlesztési források 
realizálódása után indítható. Készüljön egy olyan melléklet a költségvetési 
előterjesztéshez, amely a jelenlegi javaslatból kikerülő későbbre halasztott 
fejlesztési feladatokat tartalmazza. 

e./ A Polgármesteri Hivatal a költségvetési törvény 76.§ (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő felhatalmazás alapján megjelenő kormány-rendeletet kísérje figyelemmel. 
A 2014. évi költségvetésben fejezeti tartalékból származó bevételként befolyt 62 
634 000 Ft ismeretében, ami 2015-ben eredeti költségvetésben nem jelent meg.  

Az állami költségvetésben erre a célra 2,5 milliárd Ft előirányzat van. Mindezeket 
figyelembe véve számolni kell a pályázati támogatásból származó bevétellel az 
előző évi mértékben. Ennek realizálódásáig a költségvetésben a zárolást kell 
elrendelni, amit szigorúan be kell tartani. 

 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 Dömsödi Gábor      dr. Sándor Balázs 
 Polgármester                 jegyző 

 
 
 


