Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2012.(XI. 9. )önkormányzati rendelete a
20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel,
18/2012./VII.12./ a 17/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított,
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított
2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a
17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012.
évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ az
alábbi 45/A. §-al egészül ki:
„45/A § 1/ Pásztó Városi önkormányzat képviselő-testülete jelentős gazdasági nehézségei, és
az általános iskolai feladatellátás/ működtetésről/ hozott, feladatellátás átadását
tartalmazó döntése mellett a város és a környékről bejáró tanulók egészséges nevelése
érdekében , A költségvetés főösszegének és hiányának változtatása nélkül pályázatot
nyújt be 100 %-os finanszírozású többfunkciós tornacsarnok építésére.
A pályázat nyertessége esetén a tornacsarnok működtetési feladata és költsége ossza az
iskola sorsát, tehát, ha átkerül az iskola állami fenntartásba akkor az állam lesz a
fenntartó, ha nem fogadják el a döntést, akkor értelemszerűen marad az
önkormányzat.,
2./ A képviselő-testület az előkészítési költségek fedezetének hiányában / ami
pályázati nyertesség esetén elszámolható/ a tanulmányterv és az engedélyezési terv
költségének 20%-áig kötelezettséget vállal úgy, hogy azt a 2012. november 17-i
iskolai jótékonysági bál bevételéből, adományokból, és az iskolai alapítványból a
pályázat benyújtása után kifizeti a tervezési költség 20 %-át. A tervezési költség
további 80%-a sikerdíj, és akkor kerül kifizetésre, ha a pályázat nyertes lesz, és a
támogató az erre eső részt kiutalja.
3./ A pályázat nyertessége esetén az önkormányzat, és/ vagy az általános iskolai
feladatellátás átadásától függően vagy az önkormányzat, vagy az állam megvalósítja a
tornacsarnok építését.”
2.§ Ez a rendelet 2012. november 9-én lép hatályba.
Pásztó, 2012. november 8.
Sisák Imre
polgármester
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címzetes főjegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetésének napja 2012. november 9.
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