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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

        …./2010.(XII….)  
RENDELETE 

az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásról,  
 
 

Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §-ára figyelemmel Pásztó 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
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 2010.évi többször módosított 
költségvetési rendeletben szereplő előirányzattal bíró működési feladatok és abból eredő 
kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a  hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse.  
 A 2010. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési, felújítási 
feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon. 
  
3.§. A Képviselő-testület 2010. évi határozata szerint felhatalmazza Polgármesterét, hogy a BURSA-
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj folyósításához a jóváhagyott  1.000 e Ft időarányos részét 
biztosítsa. 
 
4.§.  /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak 
részére a 2011. január 1-től a központi bérintézkedéseknek  megfelelő fedezetet az érintettek részére 
biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre.  
 /2/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megitélés 
alá tartozó alkalmazottak részére  havi nettó 18.000 Ft meleg étkezési utalványt biztosít, melyet a 
vonatkozó adózási szabályok szerinti adó terhel. 
 
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 40 millió Ft-ig munkabérhitelt 
vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől 

                                       
6.§ A képviselő-testület  a Margit Kórház 2011. január 1- március 31. közötti időszakra szóló 
finanszírozási tervét     a rendelet 2. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 
7.§  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2010. évi 
költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési 
kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek 
szerint.  
 
8.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a szociális 
ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a feladatellátással arányos, 
normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt időarányosan átutalja.  
 
9.§.A képviselő-testület a 2011. évi csúszásmentesítési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 
 
10. §. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a feladatellátás 
folytonossága érdekében a munkaügyi központtól 25 fő közfoglalkoztatásra / 2.000 e Ft/, illetve 12 fő 



egyszerűsített foglalkoztatására/1.100 e Ft/, illetve rövid időtartamú 4 órás közfoglalkoztatásra 100 fő- 
igényt nyújtson be/ 600 e Ft/ saját erő erejéig,  és az arra vonatkozó szerződést megkösse. 
 
11.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Nórgádi Vízmű Kft. részére utalja 
át a szennyvíz csatorna II. ütem használatba adási szerződés szerint - az átvett pénzeszköz terhére - a 
szennyvíz vezeték-hálózat működtetésére fejlesztésére. 
 
12.§ E rendelet 2011. január 1-én lép  hatályba.  Az 1-11 §-ban szereplő felhatalmazás legkésőbb 
2011. február 28-ig tart, azonban ezt megelőzően is az új költségvetési rendelet hatályba lépésének 
napján megszűnik ,rendelkezései beépülnek az elfogadott 2011. évi költségvetési rendeletbe.  
 
 
 Pásztó, 2010. december 16. 
 
                                                 
                                     Sisák Imre                                                        Dr. Tasi Borbála 
                                    polgármester                                                     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


