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Beszámoló 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, valamint a 249/2000.       
(XII. 24.) Kormány rendelet 7. § -ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak el kell 
készítenie a befejezett költségvetési évről szóló beszámolóját. Balassagyarmat Város 
Önkormányzata beszámolójának elkészítése a fent hivatkozott jogszabályok előírásainak 
megfelelően készült el, a 2004. évi költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben. 
Az önkormányzat zárszámadási rendeletébe beépítettük a kisebbségi önkormányzat, a 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Fogászati Alapellátási Intézményi 
Társulás 2004. évi bevételeit és kiadásait is. 
 
A Képviselő-testület számára elkészített beszámoló számszaki adatai a Magyar Államkincstár 
felé határidőre továbbított elemi költségvetési beszámoló adataival megegyeznek. 
Az önkormányzat 2004. évi zárszámadásának adatait, a kötelező egyezőségek meglétét és 
hitelességét a beszámoló elkészítését megelőzően a könyvvizsgáló ellenőrizte. 
A beszámolóról elkészített könyvvizsgálói jelentést a Képviselő-testületi ülés előtt, későbbi 
időpontban postázzuk. 
 
Balassagyarmat Város 2004. évi költségvetését a Képviselő-testület 8 233 501 e Ft 
főösszeggel és 735 271 e Ft hiánnyal fogadta el. Az év végére a költségvetés főösszege 8 918 
927 e Ft-ra növekedett, a hiány pedig 518 829 e Ft-ra mérséklődött.  
A 2004. évi költségvetést három alkalommal módosította a Képviselő-testület, amely 
módosításokra az év során bekövetkezett előre nem látható változások, illetve a központi 
támogatások évközi érkezése miatt volt szükség. 
A 685 426 e Ft növekedésből 463 038 e Ft a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódott, ezen belül 
327 030 e Ft érintette a Polgármesteri Hivatal költségvetését, míg a fennmaradó rész az 
intézményi szféra előirányzatait módosította. 
A működési előirányzatok 222 388 e Ft-tal bővültek.  
A növekedés a következő főbb jogcímekből adódott:  

• Saját bevételi többletek, 
• Működésre átvett pénzeszközök, 
• Pályázati forrásból felhalmozásra átvett pénzeszközök, 
• Többlet központi támogatás. 

Ezzel párhuzamosan bizonyos területeken előirányzat csökkenés volt megfigyelhető, pl. a 
felhalmozási bevételeknél, illetve a Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet OEP 
támogatásánál. 
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Tovább árnyalta és bonyolította a költségvetési évről kirajzolódó képet, hogy évközben 
normatíva és SZJA lemondásra is sor került, mintegy 63 millió forint összegben. 
A 2004. költségvetési évet összességében a nehéz gazdasági helyzet jellemezte, amit 
likviditási problémák nehezítettek. Az év elején, illetve év közben keletkezett visszafizetési 
kötelezettség igen érzékenyen érintette az önkormányzatot. A továbbiakban a gazdálkodási év 
jelentősebb elemeiről tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
 
 
Bevételek alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét az 1.számú melléklet 
tartalmazza. Ennek alapján megállapítható, hogy 2004. évben mind a bevételek, mind a 
kiadások teljesítése kismértékben ugyan, de elmaradt a módosított előirányzattól. Az 
önkormányzati bevételek teljesülése 2,8%-kal kedvezőbb volt, mint a kiadásoké, ennek 
ellenére az egész év folyamán likviditási gondokkal küzdöttünk. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2004. évi bevételeinek alakulását a 2. számú melléklet 
tartalmazza jogcímenként. A 3-tól 3/5 számú mellékletek az önkormányzati bevételeket 
címenként és alcímenként mutatják be az intézmények adatai nélkül. 
 

Bevételek összetétele

Állami támogatás
41%

Felhalmozási bevétel 
3%

Működési bevételek és 
adók
15%

Hitel műveletek
4%

Felhalmozásra átvett
4%

Pénzforgalom nélküli 
bevétel

1%

Működésre átvett
1%

OEP Támogatás
31%

 
 
Az önkormányzat 2004. évi bevételeinek túlnyomó többségét az állami támogatás és az OEP 
finanszírozás tette ki. A TB finanszírozás éves összege 2 660 515 e Ft volt. 
Az önkormányzat összes költségvetési forrásból származó bevétele 2 407 341 eFt, amiből 
lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás 1 763 948 e Ft, 
kötött normatív támogatás 161 677 e Ft, közoktatási feladatokhoz kiegészítő támogatás        
40 583 e Ft, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő 
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támogatás 217 937 e Ft volt. A többlet központi támogatások közül legjelentősebb 
forrásbővülést ez utóbbi támogatás jelentette. 
A szociális célú támogatásokhoz és a közcélú foglakoztatáshoz összesen 100 327 e Ft 
normatív kötött előirányzati többletbevétel kapcsolódott. Ugyancsak ezt a területet érintette a     
6 329 e Ft működésre átvett pénzeszközből keletkezett nagyobb mértékű bevétel.  
Fejlesztési célú támogatási többletbevétel 109 263 e Ft, amiből 98 623 e Ft a Kórház 
rekonstrukcióhoz kapcsolódó címzett támogatás volt. Ez utóbbi két összeg a felhalmozásra 
átvett pénzeszközökkel szemben került kompenzálásra, így a költségvetés főösszegét nem 
növelte. 
 
Központosított támogatásként 144 853 e Ft került folyósításra az önkormányzat számlájára, 
amiből 43 322 e Ft működési, 101 531 e Ft pedig tőke jellegű bevétel volt. Ezt a bevételt 
túlnyomórészt két tétel fedte le: egyik a lakossági víz- csatorna szolgáltatás támogatása,         
25 423 e Ft, a másik pedig a és a kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 
volt 107 226 e Ft összegben. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 2004. év jelentős döntése volt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével Balassagyarmat Város Önkormányzata 28 település összefogásával 
létrehozta 2004. év nyarán a „Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulását”. A sikeres 
pályázatnak köszönhetően, két részletben összesen 107 226 e Ft támogatást kapott a Társulás, 
amit négy vállalt feladat ellátására kell fordítani, úgy mint: oktatás, egészségügy, 
területfejlesztés és belső ellenőrzés. 
A 2004. év során ebből az orvosi ügyelet biztosítása érdekében –mivel a támogatás 
túlnyomórészt fejlesztési célokra fordítandó- ügyeleti gépjárművet vásárolt a Társulás. 
Emellett november hónaptól két fő belső ellenőr felvételére került sor, akiknek kéthavi bére 
volt fedezhető ebből a támogatásból. A gépkocsi és a munkabér kifizetést követően 
megmaradt több mint 103 millió forintot a beszámolóban feladattal terhelt maradványként 
szerepeltettük. 
Volumenében jelentősebb volt még a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása és a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása. Ezek közül az utóbbinál a tárgyévben 
először nyílt lehetőség az OEP finanszírozási körbe tartozó intézmények (Kórház) ilyen 
jellegű döntései anyagi kihatásai finanszírozásának támogatására is. 
 
Az állami támogatásokon belül címzett támogatásként a kórház rekonstrukcióhoz 
kapcsolódóan 98 623 e Ft, érkezett a tárgyévben. A kórház beruházásra elnyert támogatást 
teljes egészében lekértük a Kincstártól, de jogszabály módosulás miatt 13 millió forint 
kiutalása nem történt meg. Ez az összeg a 2005. évi költségvetési év bevételét fogja képezni, 
amihez kiadás is kapcsolódni fog. 
Bár a beruházáshoz eredetileg nem volt tervezve önerő, azonban összességében mintegy 4,5 
millió forinttal meghaladja a tervezett kiadások volumenét a tényleges teljesítés a végleges 
befejezésig. 
 
Egyéb pályázatokból elnyert támogatások között területi kiegyenlítést (TEKI) szolgáló 
támogatásként 10 640 e Ft, céljellegű decentralizált támogatásként (CÉDE) pedig 8 949 e Ft 
növelte az önkormányzati bevételeket. Ezekből a forrásokból a Dózsa György Általános 
Iskola felújítása, a Nyírjes vis-maior kárelhárítása, a Média KHT és a Sportcsarnok felújítása 
vált lehetővé. 
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel többletek forrása szintén pályázati pénz volt. 
Évközben azok a tételek már beemelésre kerültek a költségvetésbe, amelyekről a hivatalos 
értesítés megérkezett és ismert volt a kiadások és a bevételek éves ütemezése (Belterületi 
tehermentesítő út, Kondor Ernő út, Nyírjesi tavak rekonstrukciós munkái). 
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Az Önkormányzat összes sajátos működési bevételeinek összege 1 469 254 e Ft volt, 
amiből az önkormányzat részére átengedett központi adók 1 136 356 e Ft –ot tettek ki, míg a 
helyi adókból 321 673 e Ft bevételi forrás realizálódott az év során. Az önkormányzati 
adóbevételek az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek, ami a hatékony feladatellátást 
bizonyítja. 
 
Elmaradtak a várttól az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, amelyen belül az 
önkormányzati vagyonhasznosításból származó (bérbeadásból, lakásértékesítésből, 
telekeladásból) forrás is kevesebb lett az eredetileg tervezettnél. Ennek egyik oka, hogy a 
részletre vásárolt önkormányzati lakások egyösszegű kifizetésének túlnyomó része lezajlott, 
így ebből nagyobb mértékű bevétel már nem várható. Ezek a bevételek 45 309 e Ft-tal 
gyarapították a forrásoldalt. 
Felhalmozási bevételre tett szert az önkormányzat államkötvények értékesítéséből, amit 
részben a szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatban még fennálló tartozás 
rendezésére, részben a korábban felvett 50 millió forint összegű fejlesztési célú hitel 
visszafizetésére fordítottunk. 
A működés biztosításához elengedhetetlen volt egész évben a havonta rendszeresen felvett 
munkabérhitel, továbbá a 250 millió forint rulírozó működési hitelkeret. 
A hitelkeretből mindig volt igénybevétel, az önkormányzat költségvetési számlája szinte nem 
zárt pozitív egyenleggel. Ezt a későbbiekben grafikon szemlélteti. 
 
Az intézményi működési bevételek (5, 5/1. sz. mellékletek) előirányzata 99 360 e Ft-tal 
növekedett az eredeti előirányzathoz képest, amely nagyrészt az intézményi területhez 
köthető. Jelentősebb volt a növekmény a GAMESZ és a Kórház esetében, ami az intézmények 
nagyságrendjének egyenes következménye. 
A tőkejellegű bevételeknél az államkötvény értékesítésből 134 280 többletforrás keletkezett. 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 649 e Ft összegben történt. 
A működési célú pénzeszközöknél mutatkozó túlteljesítés elsősorban pályázati forrásokból és 
a Munkaügyi központtól átvett támogatásokból adódott. 
A feladatmutatóhoz kötött normatív és kötött normatív állami támogatást év közbeni illetve év 
végén igen jelentős visszafizetési kötelezettség terhelte. 
A pénzügyi év során az 2003. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetendő normatíva 
összesen közel 24 millió forint volt, az év közbeni 2004. évre vonatkozó normatívából az 
előzetes felmérés alapján 26,5 millió forint már lemondásra és visszavonásra került. Az év 
végi elszámolás során további 26 millió visszafizetést kellett teljesítenie az önkormányzatnak, 
de pénzforgalomban ez már a 2005. évi költségvetést terheli. 
 
 
Kiadások alakulása 
 
A működéshez szükséges pénzeszközök biztosítása mindennapi gondot jelentett egész éven 
át. Az intézményfinanszírozás az időarányostól általában elmaradt, kivéve az egyszeri jellegű 
kifizetéseket, pl. tankönyvtámogatás, pedagógus szakkönyvtámogatás. Intézkedési terv került 
kidolgozásra annak érdekében, hogy a likviditás biztosítható legyen. 
 
A kiadási oldalon a működési költségek között a személyi jellegű kiadások volumene képezte 
legmeghatározóbb nagyságrendet, összesen 3 449 352 e Ft-ot, ami a járulékokkal együtt az 
összes kiadás 56 %-a volt.  
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Előző évi kötelezettség visszafizetésére az év elején 60 281 e Ft-ot kellet fordítani. Működési 
célú támogatásként szervezetek részére, illetve a lakosság felé szociálpolitikai támogatásra        
304 966 e Ft-ot fordítottunk.  
 

Kiadások összetétele

Intézmények kiadásai
74%

Felhalmozási kiadások
9%

Egyéb működési 
kiadások

3%

Támogatások
4%

Városüzemeltetés
10%

 
 
A kiadások túlnyomó többsége a költségvetési évben az intézményeknél történt, amint azt a 
fenti grafikon is hűen szemlélteti. (6, 6/1. sz. melléklet) 
Látható és érezhető, hogy az intézményhálózat működtetésén változtatni kell, mivel a 
finanszírozás alapjául szolgáló ellátotti létszám csökkenését nem követte kiszolgáló létszám, 
illetve intézményi terület csökkenése. Emiatt az állami támogatás még kisebb hányadát 
fedezte a felmerült költségeknek mint korábban, ezt azonban pénzügyi oldalról nem képes az 
önkormányzat tovább finanszírozni, már az előző évben is rendkívül nehéz volt biztosítani a 
működést. 
 
Az önkormányzat dologi kiadásait igyekezett minimális szintre korlátozni. Takarékosságra 
ösztönözte az intézményeket és a polgármesteri hivatalt egyaránt. A működési kiadások a 
módosított előirányzathoz képest 96 %-ra teljesültek, amelyen belül a hitelkamatokat kivéve 
minden kiemelt előirányzat a tervezett alatt maradt. (1.sz. melléklet) 
 
A működési gondok rányomták bélyegüket a felhalmozási kiadásokra is. Azokat a 
beruházásokat fejeztük be, amelyekre elnyert támogatások biztosítottak fedezetet és ahhoz 
rendeltük a szükséges saját forrást. 
EU forrásból nem származott bevétele az önkormányzatnak 2004. évben. 
Hazai forrásból 2004. évben a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet címzett 
támogatással történő rekonstrukciójára (összesen 2 440 000 e Ft) már csak mintegy 100 
millió forint maradt, amihez eredetileg nem kellett saját forrást rendelni. A beruházás 
pénzügyi befejezése, áthúzódott 2005. évre, még mintegy 13 millió forint kiadás várható. 
Az év során címzett támogatásként összesen 98 623 e Ft-ot folyósított a Kincstár. 
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Céltámogatás felhasználására nem került sor a tárgyévben, mivel a korábban elnyert 
támogatásokhoz kapcsolódó beruházások befejeződtek (szennyvízcsatorna hálózat építés, 
szennyvíztisztító telep bővítés), újabb támogatás elnyerésére pedig nem került sor. 
 
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatból a korábban megkezdett szilárd hulladéklerakó 
telep építéséhez a megítélt, de mindeddig fel nem használt 18 100 e Ft támogatást ebben az 
évben sikerült lehívni, amiből kotró-rakodó gép került beszerzésre. 
 
A 10 640 millió Ft TEKI támogatásból 6 480 e Ft-ot a sportcsarnok korszerűsítésére,              
4 160 e Ft-ot pedig a Média KHT kialakítására fordítottunk. 
CÉDE támogatásból valósítottuk meg a nyírjesi tavak kárelhárítását 6 000 Ft erejéig, és 2 949 
e Ft a Dózsa György Általános Iskola felújítását szolgálta. 
Az államháztartás vízgazdálkodás támogatása címen 2003. évben megítélt 24 millió forint 
támogatás folyósítására és felhasználására is 2004. évben került sor. 
 
A fejlesztési kiadásaink 2004. évben elmaradtak a megelőző évtől, aminek elsősorban az az 
oka, hogy a kórház rekonstrukció is, a szennyvízcsatorna hálózat építés is lezajlott már, és 
ilyen horderejű támogatás elnyerése újabb beruházásokra nem történt. 
Emellett azonban meghatározó jelentőségű az a tény is, hogy az önkormányzat forrásai 
szűkösek, a bevételeket javarészét felemészti a működés biztosításához szükséges pénzigény. 
 
Kiadásaink jelentős részét képezték a működési és felhalmozási hitelek kamatainak, és az 
esedékes tőke törlesztésének kiegyenlítésére fordított anyagi eszközök. Ez éves szinten 100 
milliós nagyságrendet képviselt. 
 
 
Pénzmaradvány alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2003. évi elfogadott pénzmaradványa 81 486 e Ft volt, 
ebből az intézmények helyesbített pénzmaradványa 48 007 e Ft-ot képezett A működéshez 
szükséges pénzeszközök biztosítása mindennapi gondot jelentett egész éven át. Az 
intézményfinanszírozás az időarányostól általában elmaradt, kivéve az egyszeri jellegű 
kifizetéseket, pl. tankönyvtámogatás, pedagógus szakkönyvtámogatás. Intézkedési terv került 
kidolgozásra annak érdekében, hogy a likviditás biztosítható legyen. 
. Az intézmények felé ki nem utalt 72 116 e Ft finanszírozásból 33 479 e Ft többlettámogatás 
került visszapótlásra az intézményi szférába. 
A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 2003. évben –63 632 e Ft volt.  
A jóváhagyott pénzmaradványból 25 961 e Ft működési és 55 525 e Ft fejlesztési jellegű volt. 
Az előző évi pénzmaradványt az intézmények teljes egészében igénybe vették.  
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények közül egy folytatott vállalkozási 
tevékenységet, amely tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye –1 451 e Ft volt. 
Megfontolás tárgyát képezi a tevékenység vállalkozásként történő folytatásának 
megszüntetése a veszteség miatt, hiszen vállalkozási tevékenység eredménye nem 
veszélyeztetheti az alapfeladat ellátását. Erre az előírásra a könyvvizsgáló is felhívta a 
figyelmet. 
A 2004. évi módosított pénzmaradvány önkormányzati szinten 221 730 e Ft volt, ebből        
50 136 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott. 2004. évben a likviditási helyzet miatt ki 
nem utalt állami támogatás 139 935 e Ft-ot jelentett, míg a normatíva elszámolás miatt 
mutatkozó visszafizetési kötelezettség 25 787 e Ft volt. 
A Polgármesteri Hivatal 2004. évi pénzmaradványát két tényező döntően meghatározta. 
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2004. évben a többcélú kistérségi társulások költségvetései, -mint részben önálló intézmény- 
beépültek az önkormányzatok költségvetésébe. 2005. évtől a társulások a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően átalakultak, ennek megfelelően a Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása is. A szervezetet megillető maradvány 103 343 e Ft volt, ez az összeg 
2005. évben átutalásra került az átalakult Társulás újonnan megnyitott számlájára. 
A Polgármesteri hivatal 2005. végén 150 millió forint munkabérhitelt vett igénybe a 
decemberi bér kifizetéséhez (a nettó bér kifizetése december 29-én került sor). Ezen összeg 
bevételként a megfelelő szakfeladatra elszámolásra került, ugyanakkor a nettó bér függő 
kiadásként lett lekönyvelve.  
Így a Polgármesteri Hivatal maradványa teljes összességében feladattal terhelt.  
 
Az intézményi pénzmaradványok esetében az előterjesztés a tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványt vette alapul. Többlet-támogatási igény érvényesítésére nem került sor. Az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 67.§ ( 2 ) 
bekezdése lehetőséget biztosít a képviselő-testület részére, hogy gazdasági szükséghelyzetben 
a pénzmaradvány felhasználását korlátozza. Az előző évről áthúzódó igények esetleges 
érvényesítésére - az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében, külön indoklás 
alapján - a költségvetés módosítása során kerülhet sor.  
A táblázatban külön kimutatásra került az egyes intézményeket illető évközi normatíva 
lemondás és az év végi normatíva elszámolás együttes összegéből adódó normatíva 
visszafizetési kötelezettség. Ennek összege 60.436 e Ft. A rendelet tervezet 5.§ (3) bekezdése 
javaslatot tesz ezen összegek visszavonására, mint az intézményekkel szembeni követelés 
érvényesítésére a következő évek költségvetésének terhére. 
A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát külön sor tartalmazza. Ennek felhasználása teljes 
egészében feladathoz kötött, szabad forrást nem tartalmaz. 
 
 
 
Hitel és értékpapír állomány alakulása 
 
Rövidlejáratú értékpapír vásárlás és értékesítés 2004. évben nem történt.  
134 280 e Ft értékben értékesítésre került a gázközmű privatizációból származó államkötvény 
csomag. A befolyt bevételt a felhalmozási kiadások fedezetére és fejlesztési hitel törlesztésére 
fordította az önkormányzat. 
A likviditási helyzet egész évben szükségessé tette a rendelkezésre álló 250 millió 
folyószámla hitelkeret kihasználását. A munkabérhitel felvétele havonta 130-160 millió forint 
között változott, amit havonta rendszeresen törlesztett az önkormányzat a fentebb említett 150 
millió forint kivételével. 
2004. évben 50 millió forint lombard hitel visszafizetésére került sor, amit újabb 50 millió Ft 
hitel felvételéből fedezett az önkormányzat. 
A működési hitelek nyitó állománya 152 928 e Ft, a záró állománya 395 173 e Ft, a 2004. évi 
nettó hitel felvét 242 245 e Ft volt. A beszámoló 53-as űrlapján kimutatott bruttó hitel felvétel 
és visszafizetés a következő képet mutatja: 

• Hitel felvétel: 2 954 121 e Ft, 
• Hitel visszafizetés: 2 711 876 e Ft. 

 
A fejlesztési hitelek állománya a következők szerint alakult: 
 Nyitó állomány: 367 587 e Ft, 
 Záró állomány: 300 685 e Ft. 
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Összesen 122 903 e Ft fejlesztési hitelt törlesztettünk és 56 000 e Ft felvételére került sor a 
2004. költségvetési év során. 
A Magyar Fejlesztési Banktól felvett kamatmentes kölcsön törlesztése 6 020 e Ft összegben, a 
finanszírozási szerződésben meghatározott ütemnek megfelelően teljesült. A záró állomány   
4 515 e Ft volt, ami a 2005. évi költségvetés I-III. negyedévét terheli.  
 

Folyószámla egyenleg alakulása
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A folyószámlahitel átlagos állománya 2004. év folyamán 190 294 e Ft volt. Az elszámolási 
számla maximális egyenlege 106 126 e Ft, a minimális pedig –249 948 e Ft szélsőértékek 
között mozgott. 
Amint az a grafikonból is látszik pozitív egyenleg csak december végén mutatkozott, amit az 
állami támogatás ütemezése magyaráz (december hónapban két ütem érkezik). 
A működési hitelekhez -folyószámla, lombard, munkabér hitelek- kapcsolódó kamatfizetési 
kötelezettség 49 116 e Ft terhet jelentett az önkormányzat számára. 
 
 
Vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat összesített mérlegének főösszege 14 706 044 e Ft volt, ami az előző évhez 
képest 88 976 e Ft növekedést mutatott.  
A saját tőke záró értéke 12 243 426 e Ft, az előző évi 98,6%-a volt. Az elmúlt évben a mérleg 
főösszeg 83,2%-át fedezte a saját tőke. A Fráter Erzsébet kollégium megszüntetés miatt 
kikerült az Önkormányzati körből, ez okozta a 10 700 e Ft induló tőke csökkenést. 
A befektetett eszközöknél 61 505 e Ft csökkenés volt megfigyelhető, ez az elszámolt 
értékcsökkenésen túl elsősorban a befektetett pénzügyi eszközök állomány csökkenéséből 
adódott. Legszembetűnőbb változás az államkötvények tekintetében következett be. A 
befektetett eszközök az összes eszközök 95,7%-át tették ki. 
2004. év során több jelentősebb volumenű beruházás is aktiválásra került:  

• Kórház rekonstrukció 2 444 997 e Ft, 
• Hulladéklerakó 248 743 e Ft, 
• Térségi szennyvíz csatorna 1 330 256 e Ft, 
• Szennyvíztisztító 401 009 e Ft értékben. 
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Az aktiválás hatására átrendeződés következett be az eszköz csoporton belül. A beruházások 
állománya jelentősen csökkent, ugyanakkor az épületek, építmények és gépek állománya 
növekedett. 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 16 510 412 e Ft, az elszámolt 
értékcsökkenés 3 023 963 e Ft, a teljesen nullára írt eszközök értéke 896 488 e Ft volt. 
Az eszközállomány összetételét tekintve természetszerűleg az ingatlanok képviselték a 
legnagyobb arányt 81,5%-ot, míg a gépek berendezések 11,7%-ot jelentettek. A működésre 
átadott eszközök értéke 766 829 e Ft, 4,7 % volt, a fennmaradó részt pedig a járművek és az 
immateriális javak adták. 
A teljesen nullára írt eszközök több mint 76%-át a gépek, berendezések jelenítették meg, a 
járművek aránya 17,9% volt. 
Az elhasználódási szint a járműveknél volt a legmagasabb 77,5 %. Emellett jelentős változást 
figyelhettünk meg a gépek, berendezések és az immateriális javak állományában is, ahol 
56,7% és 53,4% ugyanez a mutató. 
Az eszköznövekedés gyakorlatilag teljes egészében a pénzforgalmi kiadásokhoz kapcsolódott. 
Önkormányzaton kívülről térítésmentes eszköz átvétel az Önkormányzati tűzoltóságnál 
jelentkezett központi beszerzésből adódóan.  
Az önkormányzati vagyon alakulását a 17.-21/a sz. mellékletek adatai szemléltetik. Az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 8. pontja által előírt részletes 

vagyonleltár a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán tekinthető meg. 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet 44/A.§ meghatározta a vagyon 

kimutatás önkormányzati szinten egységesen alkalmazandó szerkezetét. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiekben röviden ismertettük Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2004. évi 
gazdálkodását, a működési és a fejlesztési feladatok ellátásának legjellemzőbb problémáit, és 
az év során megvalósított megoldásait.  
A beszámoló adataiból egyértelműen látható, hogy az önkormányzat évek óta fokozatosan 
súlyosbodó problémákkal küzd, amit legszemléletesebben a működési hitelállományt 
bemutató grafikon mutat. A 2005. évi költségvetés készítése és tárgyalása során kitértünk a 
legsúlyosabb problémák megoldási lehetőségeire, aminek szükségességét az elmúlt évben 
teljesített feladatok távlatában csak megerősíteni lehet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2004. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
 
 
Balassagyarmat, 2005. április 8. 
 
 
 
 
 
          Lombos István 
           polgármester 
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