
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban 
Áht.) 71.§ (l) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési javaslatának összeállítása a 
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény által 
meghatározott előírások figyelembe vételével készült. 
 
A költségvetési törvény általános indoklása a kiindulási helyzet elemzését követően 
meghatározza a költségvetés- politika prioritásait, amivel a gazdasági egyensúly helyzetének 
javítását és a gazdasági folyamatokban megindult kedvező változásokat kívánja erősíteni, 
melyek a következők: 
- a társadalompolitika területén a munkahelyteremtés és foglalkoztatás növelése a cél,  
- igazságosabbá kívánja tenni a gyermeket nevelők és otthonra vágyó fiatalok támogatási 
rendszerét,  
- javítani kívánja a nyugdíjasok helyzetét, 
-a fejlesztések területén fontos az EU források kihasználása, az infrastruktúra felzárkóztatása 
és az innováció támogatása. 
A fenti célkitűzéseket az EU egyéb előírásainak is megfelelve csak úgy lehet megvalósítani, 
ha az államháztartás kiadásait hatékonyabb és célzottabb felhasználással csökkentjük. 
Mindezeket figyelembe véve azok az alapvető elvárások fogalmazódtak meg, hogy 
lényegesen takarékosabb, kisebb, olcsóbb, racionálisabb és kevésbé bürokratikusan működő 
állam alakuljon ki. 
 
Az önkormányzat költségvetésének kialakítása során a költségvetési törvény és ehhez 
kapcsolódó egyéb jogszabályi előírások mellett Balassagyarmat Város Önkormányzatának a 
235/2004.(XI.25.) számú határozatával elfogadott koncepciójában meghatározott szempontok 
képezték az előterjesztés elkészítésének főbb alapelveit. 
 
A rendelettervezet szerkezete megfelel az ÁHT 69. §-ában foglaltaknak, tartalmazza a 
polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, valamint a helyi kisebbségi 
önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten és összesítve is. Külön- külön bemutatja a 
működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül a személyi jellegű 
kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak 
pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve a 
felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. 
A költségvetés elkészítése során a költségvetési szervek finanszírozási feltételeit ismerve a 
kiadások visszafogására, és egyben tartós csökkentésére kényszerül az önkormányzat. 
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Emellett a keretszámok kialakításánál az alábbi előírásoknak kell megfelelni, illetve ezek 
beépítésével készült el a rendelettervezet:  

- A béreket az 57 000,- Ft minimálbér, illetve az ennek megfelelően kialakított bértábla 
figyelembe vételével,  

- a köztisztviselői illetményalapot 35 000 Ft-tal, illetve néhány jogszabály által 
meghatározott területen az önkormányzat által korábban megállapított 39 000,- Ft-tal, 

- a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 2005. január elsejétől 18 900,-Ft-tal 
számoltuk, 

- a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset kiegészítését pedig 2005. 
szeptember l-jétől 5 250,- Ft-ra emelve vettük figyelembe. 

A járulékok mértéke nem változott, csak az egészségügyi hozzájárulás fog csökkenni 
november l-jétől 3 450,- Ft/fő/hó-ról 1 950,- Ft/fő/hó mértékűre. 
Figyelemmel voltunk a költségvetési törvény a központi költségvetés és az államháztartás 
többi alrendszerének kapcsolatát szabályozó azon előírására, mely szerint a helyi 
önkormányzatok költségvetésében államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek összegét az  
51. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján számítottuk ki, és figyelembe vettük az 
intézményi költségvetések kialakításánál is. 
A költségvetési törvény által meghatározott módosítás következtében január 17-én került 
folyósításra az un. „nulladik” havi illetmény, továbbá ez évben be kellett építeni a 
pedagógusok kiemelkedő munkavégzéséért járó kereset kiegészítése mellett új elemként a 
többi közalkalmazottat érintő 2%-os teljesítmény-ösztönző keretet is.  
 
A központi költségvetésből származó források meghatározásánál rendelkezésünkre állt a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által az önkormányzati 
mutatószám felmérésének feldolgozását követően megállapított, az önkormányzatot 2005. 
évre megillető normatív állami támogatások és SZJA kiegészítés részletes kimutatása. 
A költségvetési rendelettervezet előkészítése során több alkalommal folytattunk részletes 
konzultációt az intézmények vezetőivel. Ennek során a tárgyévre kialakult igen nehéz 
pénzügyi helyzet kezelésére vonatkozó legszükségesebb intézkedések megtételéről, továbbá 
ezek várható hatásainak figyelembe vételével, az egyeztetést követően kerültek kialakításra a 
költségvetési keretszámok.  
A reprezentatív szakszervezetek képviselőivel külön egyeztetésre került sor. 
A 2005. év költségvetési előterjesztés összeállítására a rendelkezésre álló központi és helyi 
információk birtokában, valamint a jelenlegi likviditási helyzet figyelembe vételével került 
sor. Elkészítésekor törekedtünk az intézmények, valamint az önkormányzat 
működőképességének megőrzésére, aminek érdekében a kényszerhelyzet szülte megszorító 
intézkedésekre is szükség lesz az év folyamán. 
 
Költségvetési bevételek 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2005. évben várhatóan a 2. számú melléklet által 
szemléltetett bevételekkel gazdálkodhat, melynek összege: 8 493 242 e Ft. Ez a bevételi 
főösszeg 530 040 e Ft működési és 219 411 e Ft fejlesztési hiányt tartalmaz (1.sz. melléklet), 
ennek nagyságrendje hasonló az előző évhez. Az összes bevétel a 2004. évi eredeti 
előirányzat bevételéhez képest 3 % -os növekedést prognosztizál. 
 
Változatlanul a központi költségvetési kapcsolatokból származó működési célú támogatások 
jelentik az önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát. Emellett a Kórház 
finanszírozására, valamint a GAMESZ-hoz integrált védőnői szolgálat működtetéséhez a 
társadalombiztosítástól kerül sor pénzeszközök átvételére. Az önkormányzat működési és 
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fejlesztési kiadásainak fedezetére további pénzeszközök bevonásával kerül sor, mint saját 
bevételek, kiegészítő támogatások és pályázati források. 
 
2005. évben a költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati bevétel 3 091 100 e Ft- 
forrást jelent a kiadások fedezetére. Ebből a feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kapcsolódó 
normatív állami támogatások mintegy 1 958 321 e Ft-ot képviselnek. Emellett 23 627 e Ft 
központosított támogatás illeti meg az önkormányzatot, ami az év közben benyújtható 
pályázatok sikere esetén megemelkedhet. Új elem a települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása, amivel a saját erőnek 
megfelelő nagyságrendű központosított támogatás nyerhető el. Erre fedezetet a 3/5 sz. 
melléklet szerint, 20 millió Ft összegben tervezünk. 
Továbbra is él a helyi közforgalmú közlekedés támogatásának lehetősége, azonban ennek 
mértéke ebben az évben nem haladhatja meg az önkormányzati támogatás mértékét. 
 
Az összes állami támogatás a 2004. évi eredeti előirányzathoz képest 144 650 e Ft-tal 
emelkedett, ami 4,9 %-os változásnak felel meg. Ebbe azonban beépítésre került 2005. évben 
több, eddig külön folyósított kötött felhasználású normatív állami támogatási jogcím, mint pl. 
a pedagógus szakkönyv, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, a minőségfejlesztés továbbá a 
diáksport támogatása. Ezzel párhuzamosan lecsökkent a kötött felhasználású normatíva 
összege (4/4 sz. melléklet). 
Tovább rontja az önkormányzat pénzügyi pozícióját a folyamatos lakosságszám és ellátotti 
létszám csökkenése is, ami eleve meghatározza a juttatható támogatás összegét. 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítására a lakosságszám 
és a település szociális jellemzőiből képezett mutató alapján 91 045 e Ft támogatás került 
folyósításra 2005. évben. Ez tartalmazza a közcélú foglalkozatásra fordítandó kiadások 
fedezetét is. 
A koncepció készítésekor ismeretes fajlagos mutatók ugyan emelkedtek a költségvetési 
törvény végleges elfogadásával, azonban tudott, hogy ez a bérfejlesztési előírásokra sem 
tartalmaz elegendő forrást és a dologi kiadások emelkedésére több éve nem nyújt fedezetet. 
Az OEP támogatás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően hasonló nagyságrendű, mint 
az önkormányzat állami támogatása. Ez 2005. évben 2 912 865 e Ft lesz várhatóan, ami 
azonban a kórház rekonstrukcióval megvalósított bővített épületek fenntartására már nem ad 
elegendő forrást. Rontja a helyzetet a degresszív finanszírozási rendszer is, mely szerint a 
2003. évi teljesítmény szintjén történik a kórház finanszírozása. 
 
Az önkormányzat sajátos bevételeinek összetételében a normatív állami támogatások és az 
OEP finanszírozás mellett igen jelentős az átengedett központi adókból származó bevétel. 
Ezen a jogcímen 2005. évre várhatóan 1 141 157 e Ft realizálódik, ami a 2004. évi várható 
bevételnél mindössze 2,2 % -kal több. 
Ezen belül 231 533 eFt a 2005. évre biztosított SZJA helyben maradó rész a korábbi 226 164 
eFt-tal szemben, ami 2,4 % emelkedésnek felel meg és mindössze 5 369 eFt. 
A 2004. évben bevezetett talajterhelési díj bevétele a tárgyévben nem jelentős, mindössze        
2 000 e Ft, ami a város szennyvíz-csatornázottságának magas szintjével is magyarázható. 
Az önkormányzat sajátos bevételei között az iparűzési adó emelkedéseként mintegy 40 
millió forintot terveztünk, amivel a bevétel várható összege 310 millió forint lesz. 
Ugyanígy emelkedést várunk a gépjárműadó tekintetében is, a 68 millió forinttal szemben 85 
millió forintot. Az adónemeknél várt emelkedést nem az adótételek, vagy adótárgyak 
mértékének, illetve számának emelkedése biztosítja, hanem a hatékony behajtási eljárásból 
eredő hátralékok csökkentése és az iparűzési adó feltöltés. 
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A kommunális adóból származó bevételek a felhalmozási jellegű bevételeket növelik mintegy 
29 millió forinttal. 
Az intézmények, és az önkormányzat egyre inkább rákényszerül arra, hogy az állami 
támogatás mellett a saját bevételeiket növeljék, hiszen a központi források deklaráltan nem 
nyújtanak fedezetet a jogszabályi előírás szerint kötelező kiadásokra (lásd köztisztviselői 
illetményalap emelésből eredő többlet kiadások). 
Az önkormányzat bevételeit változatlanul az önkormányzati sajátos bevételek között tervezett 
helyi adók, és emellett az egyéb működési saját bevételek adják. 
Ilyen bevétel a piac üzemeltetése során keletkező, un. piaci helypénzből származó bevétel, 
ami fedezetet biztosít az üzemeltetésre, és minimális nyereséget produkál (3/2.sz. melléklet). 
Az önkormányzati saját bevételek csökkenését az április elsejétől megszűnő illetékbélyegek 
értékesítéséből származó bevétel kiesése indokolja, ez azonban kiadás csökkenést is 
eredményez, tehát a hiány mértékére nem gyakorol hatást. 
Az önkormányzati vagyon hasznosításából származnak a bérleti díjbevételek, amelyek 
túlnyomórészt az önkormányzati üzlethelyiségek bérbeadása következtében keletkeznek. Az 
ebből származó bevételt a várható infláció mértékével emeltük, aminek lehetőségét a 
megkötött szerződések biztosítják. 
Az intézmények saját bevételeiket a sajátos adottságaiknak és lehetőségeiknek megfelelően 
tervezték. 
Legjelentősebb a Kórház bevétele, amit az intézmény nagyságrendje, továbbá tágabb 
hasznosítási lehetőségei biztosítanak. 
A többi intézményhez kapcsolódóan változatlanul legnagyobb bevételi forrás az étkeztetés, 
ahol a norma emelésének mértéke erre az évre 5 % mértékű volt. 
Az étkeztetés bevételeinek tervezését a korábbi évek gyakorlatának megfelelően azoknál az 
intézményeknél terveztük meg, ahol a kiadások ténylegesen felmerülnek, így a GAMESZ-nél, 
a Mikszáth K. KÉVIG-nál, valamint a Madách Imre Kollégiumnál. 
Megjegyezzük, hogy bár a kedvezményes intézményi étkeztetéshez (50% és 100% 
kedvezmény) kiegészítő normatívát biztosít a központi költségvetés, emellé további 
önkormányzati támogatást kell biztosítani. 
Intézményi bevételi források képződnek a tornatermek, illetve ebédlők terembérleti díjából, 
valamint a szervezett tanfolyami díjakból (ECDL), „lengyel piac” működtetéséből, illetve 
egyéb vagyonhasznosításból. Ezek a források bővülő tendenciát mutatnak, 639,4 millió 
forinttal szemben 659,8 millió Ft forrást prognosztizálnak, ami 3,4% növekedésnek felel meg. 
 
A felhalmozási bevételek nagyságát nagymértékben a pályázatok által biztosított támogatási 
források határozzák meg. Az önkormányzat likviditási problémája e területre is rányomja 
bélyegét, hiszen bár lényegesen kisebb a működési hiánynál a város fejlesztési hiánya, a 
működés biztosításának kötelezettsége e területen is beszűkülést eredményez. 
A költségvetési rendelettervezetbe azok a fejlesztési feladatok kerültek beépítésre, amelyekről 
konkrét információink vannak. A további pályázatok benyújtásához szükséges saját erő 
forrásra 50 millió forintot terveztünk, biztosítva a lehetőségét a további ésszerű 
fejlesztéseknek. 
A 2005. évre a Dr. K.A. Kórház rekonstrukciójára biztosított címzett támogatásból mindössze 
13 millió forint maradt, ami a központi átszervezések miatt -a határidőn belül benyújtott 
igénylés ellenére nem került folyósításra- a 2004. évben. 
Fejlesztési célú bevételt várunk a „Csúcs” Kft-vel korábban megkötött szerződés alapján, 
valamint az önkormányzati lakásértékesítés törlesztő részleteinek befizetéséből, ami mintegy 
65 millió Ft nagyságrendű. 
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A 7. számú melléklet részletesen tartalmazza azokat a fejlesztési bevételeket és kiadásokat, 
amelyek már elnyert pályázati támogatásokból valósulhatnak meg, pl. Nyírjesi tavak 
rekonstrukciója, belterületi tehermentesítő és Kondor Ernő út, stb. 
Itt jelenik meg a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása által pályázott és elnyert 
támogatás fejlesztési célú pénzmaradványa 97 millió Ft összegben. 
Az önkormányzat működésének biztosítására, valamint a fejlesztési célkitűzések 
megvalósításához további bevételi források feltárására van szükség. Elengedhetetlenül 
szükséges a pályázati lehetőségek kihasználása: működés területén az ÖNHIKI pályázat 
benyújtása, a központosított támogatásokból elnyerhető pénzeszközök lehívása, és további 
olyan fejlesztési célú pályázatok benyújtása, ami viszonylag csekély önerőt igényel. 
 
Kiadások 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2005. évi rendelettervezet alapján várhatóan             
8 493 242 eFt kiadással számol. Ebből működési célú kiadás 7 699 615 eFt, fejlesztési célú 
kiadás pedig 793 627 eFt. A működési kiadások az összes kiadás 90,7 %-át, a fejlesztési 
kiadások pedig a 9,3 %-át teszik ki. 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának működési és fejlesztési hiánya együtt 749 451 eFt, 
ami az összes kiadási előirányzat megközelítően 9 %-a. Az ÁHT 12. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a jóváhagyott kiadási előirányzatok a felhasználás jogosultságát foglalják 
magukban, aminek teljesítése a bevételi előirányzatok teljesülésétől függ. Az önkormányzat 
intézményeinek finanszírozását is ennek megfelelően lehet vállalni, tehát a hiány mértékének 
figyelembe vételével. 
Az előterjesztésben eddig ismertetett helyzet alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 
2005. évben igen nehéz esztendő elé néz. A folyamatosan csökkenő lakosság és ellátotti 
létszám miatt nem elegendő a normatív állami támogatás a kötelezően ellátandó és önként 
vállalt feladatok ellátására, az intézményhálózat működtetésére. 
Ezt mutatja, hogy a jelenleg beterjesztett javaslatban rögzített adatokat, az 
intézményvezetőkkel csak többszöri egyeztetést követően sikerült elérni. 
Az önkormányzat kénytelen a szigorú takarékossági intézkedések kikényszerítésére, ha a 
működőképességet meg alkarja őrizni. Ebben az irányban hatnak az állam törekvései is, amit 
a finanszírozási rendszer útján érezhetően érvényesít. 
A helyi önkormányzatoknál kötelező tartalékot kell képezni az SZJA helyben maradó 
részének 17,25%-a erejéig, ami Balassagyarmat esetében 39 935 eFt. Ez a -remélhetőleg 
átmeneti – tartalék az intézményi költségvetéseket 1,5%-ban érinti. Technikai jellegű, hogy az 
önkormányzati és az intézményi tartalékok értéke összeadódott, így a 2.sz. mellékletben 
kimutatott céltartalék összesen 84 271 e Ft, melynek feloldása az államháztartási bevételek 
kedvező alakulásától függ. 
 
A működési kiadások túlnyomó többségét ugyanúgy mint eddig, a személyi juttatások teszik 
ki. Ez a tétel jelentősen megemelkedett a költségvetési törvényben meghatározott ide 
vonatkozó módosításai és a minimálbér emelkedése következtében. 
A 3 607 717 e Ft személyi juttatás és ennek munkaadót terhelő járulékai az összes folyó 
működési kiadás 66,8 %-át teszi ki. Ez azonban már igen szigorú bérgazdálkodást igénylő és  
racionálisabb létszámgazdálkodást feltételező intézkedések hatásait figyelembe véve került 
eképpen kialakításra. Az abszolút összegű növekedés az előző évi előirányzathoz képest            
169 794 eFt. Amennyiben a racionálisabb létszámgazdálkodás következtében 
létszámcsökkentés válik szükségessé, ez évben is pályázni lehet az egyszeri kiadásokhoz 
kapcsolódó központosított állami támogatásra. 
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A közoktatási intézményeknél változatlanul csak a kötelező pótlékokat lehetett figyelembe 
venni az előirányzok kialakításánál, a megbízási díjakat pedig 9 hónapra tervezhették. 
Megszorítások kerültek beépítésre a túlórák, illetve helyettesítések finanszírozásának 
területén. 
A személyi jellegű kiadások között ebben az évben is terveztük a 2000,- Ft/év adómentesen 
adható számlavezetési költséget, valamint közalkalmazottaknál az előző évi szinten, 
köztisztviselőknél pedig a törvényi előírás szerint 4 000,-Ft/fő/hó összeggel az étkezési 
hozzájárulást. 
 
A dologi kiadásokra fordítható összeg az előirányzatok kialakítását követően 2 388 924 eFt-
ban került meghatározásra, ez az összes kiadás 28,1 %-a (2.sz. melléklet). Ez összegszerűen 
kevesebb, mint a 2004. évi várható kiadás, de az előző év arányához képest némi emelkedést 
mutat. A dologi előirányzat betartása szigorú takarékosságot követel meg mind az 
intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzat részéről. Mivel ezeknek a 
kiadásoknak az emelkedésére az állami támogatás nem tartalmaz fedezetet, saját bevételekből 
kell finanszírozni. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítható összeg a 2004. évi várhatóhoz képest 
kismértékű emelkedést (7,6%)mutat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kifizetésre. 
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a sokat emlegetett nehéz anyagi helyzet miatt a 
korábbinál alacsonyabb mértékben kerül sor, ami maga után vonja az önkormányzat szociális 
rendeletének módosítását is. 
A dologi kiadásokra ebben az évben az ÁFA törvény változásából eredő többlet teher nem 
keletkezik, de érezhető az elmúlt év elején bevezetett módosítás hatása elsősorban az 
étkeztetést bonyolító intézményeknél. 
Az ügyelet rendszerének ellátására fordítandó összeg tovább csökkent az előző évhez képest, 
ami újabb szervezési-technikai bonyolítás miatt alakul a jelzett szinten. Szerződésmódosítást 
követően februártól a Kórház közvetlenül a települési önkormányzatoknak fog számlázni 
ügyeleti díjat, ezért nem összevontan, hanem csak a balassagyarmati lakosságszám után 
terveztük ezt a kiadást. 
 
Fejlesztési, felújítási kiadások 

Balassagyarmat Város Önkormányzata tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege 
részletesen, jogcímenként tartalmazza a 2005. évi előirányzatokat. 
 

Ebben az évben még mindig jelentős teher lesz az adósságszolgálat, aminek összege a 2.sz. 
melléklet szerint kimutatott 268 166 e Ft. A felhalmozási célú hitel és kamattörlesztésre ebben 
az évben 110 millió forintot kell fordítani. 
Könnyebbséget az jelent, hogy a szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó lakossági támogatás 
összege csökken, mivel az eddigi 12 hónappal szemben már csak négy havi támogatást kell 
biztosítani. 
Kevesebb a térségi szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó kötelezettség is, mivel Őrhalom 
és Hugyag községek felé a tartozást rendeztük. 
A kisajátításra és földterület vásárlásra fordítandó kiadások között -évek óta fennálló- a 
Veresné lakásának kisajátítására elkülönített összeget, valamint az Ipoly-parti területek 
Állami Földalappal szembeni kötelezettségünket szerepeltettük. 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
előírásainak megfelelve, Balassagyarmat Város Önkormányzata képviseletével 28 település 
hozta létre a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulását. Pályázat útján 2004. évben 
mintegy 107 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra megnyitott 
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bankszámlájára. Ennek maradványát, mintegy 102 millió forintot át kell adni a Társulás 
újonnan létrehozandó munkaszervezete részére, melynek túlnyomó része felhalmozási jellegű. 
Mintegy 97 millió forint kerül így átadásra, aminek forrása, az ez évi támogatásból 
megmaradt pénzmaradványként kimutatott összeg. 
A felhalmozási kiadások között több olyan beruházás van, amelynek megvalósítása az előző 
évről húzódik át, ezért külön ismertetést nem igényel. Ilyen pl. a műfüves pálya létesítése, a 
belterületi tehermentesítő , valamint a Kondor Ernő út építése. 
Erre az évre tervezzük a Balassi Bálint Gimnázium fűtésének korszerűsítését, mivel tovább 
nem halasztható annak megvalósítása. 
A Kórház rekonstrukcióból még 13 millió Ft maradt erre az évre, aminek a bevételi oldala 
közel ugyanennyi címzett támogatás. 
A Csillagház felújítására 10 835 e Ft előirányzatot biztosítunk, míg a GAMESZ konyha 
átalakítása a Művelődési Központ épületében 28, 5 millió várható kiadással jár. 
A táblázat intézményenként tartalmazza a szakmai fejlesztésre kötött felhasználású 
normatívaként előirányzott összegeket. Az intézmények vonatkozásában a fejlesztési 
bevételek és kiadások egyenlege terv szerint nulla. Az előkészítés során az intézmények csak 
a saját forrás valamint az eszköz fejlesztési kötött előirányzat terhére tervezhettek ilyen 
jellegű  kiadást, azon felül más a fejlesztési mérlegre negatív hatású kiadási tétel tervezésére a 
költségvetés szintjén nem volt lehetőség.  
A Madách Imre Kollégium fejlesztési kiadásai között szerepel az Arany János program 
keretén belül vásárlásra kerülő mikrobusz. 
Üzlethelyiségek felújítására az az összeg fordítható, amit a bérlőnek elismer az önkormányzat 
bérleti díjban érvényesíthető kiadásként a vagyonrendeletünk alapján. 
A közvilágítás korszerűsítés kiadása a megkötött szerződés szerint az előző évihez képest 
változatlan nagyságrenddel került megtervezésre. 
Jelentős fejlesztési célú kiadási teher az előző évben államháztartáson kívülről kapott átmeneti 
támogatás visszafizetése, amiből a 47 000 e Ft támogatáson felüli részt önerőből kell 
teljesíteni. 
Folytatni kell a Polgármesteri Hivatal felújítását, hiszen a megkezdett, de be nem fejezett 
munkák később többszörös ráfordítást igényelnének. Erre a célra 15 millió forintot terveztünk. 
 
A költségvetési hiány alakulása 

 
A beterjesztett költségvetési javaslat összesen 749.451 e Ft hiányt tartalmaz, ami a 
költségvetési főösszeg 8,8 % -a, ez gyakorlatilag arányait tekintve megegyezik a 2004. évi 
értékkel. 
A fejlesztési hiány 219 411 e Ft, ez a fejlesztési bevételek 27,6% -át jelenti. A fejlesztési 
hiány 12 933 e Ft-tal haladja meg az előző évi szintet, ami teljes egészében a központilag 
kezelt beruházásokhoz kapcsolódik 
Az Önkormányzat hitelfelvételi korlátja 156 248 e Ft, amiből következik, hogy a fejlesztési 
hiány hitelfelvétellel nem fedhető le. A hiány mértéke az esetlegesen évközben keletkező 
többletbevételekkel csökkenthető. Ennek hiányában a fejlesztési feladatok rangsorolása, 
elhagyása révén van lehetőség a hiány kezelésére.  
A fejlesztési hitel és kamatainak visszafizetése elsődleges fontosságú, mivel arra a Képviselő-
testület több határozatában is kötelezettséget vállalt. 
Ezen túl elsősorban a pályázati forrás kiegészítéssel megvalósuló beruházások ütemezése a 
célszerű. 
A tervezetten felül más beruházás indítását az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi 
lehetővé vagy ha igen, csak a működési kiadások rovására. 
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2005. január 1-én az OTP Rt-vel szemben fennálló fejlesztési célhitel és kamat kötelezettség 
357 561 e Ft. Az Ipari Park építéséhez kapcsolódó kamatmentes kölcsön 4 515 e Ft, a Vízi 
közmű Társulathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás és kamat 263 750 e Ft. Az egyéb 
hosszúlejáratú és lízing kötelezettségek 21 315 e Ft-ot tesznek ki, amit a közvilágítás 
korszerűsítés valamint gépkocsi lízingek keletkeztetnek. 
 
A hiány 70,7%-a a működési költségvetést érinti mintegy 530 040 e Ft összegben, ami 
minimális mértékben haladja meg a 2004. évi szintet. Ez az összeg a működési költségvetés 
6,9 %-a. A működési hiány kezelése napi rendszeres munkát igényel.  
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is szükséges az ÖNHIKI pályázat benyújtása. 
Továbbra is indokolt a 250 millió forint folyószámlahitel keret fenntartása, valamint havonta 
rendszeresen munkabérhitel felvétele. 
A folyószámlahitelhez kapcsolódó kamat kiadás éves szinten várhatóan csökken az előző 
évihez képest, ami annak eredménye, hogy egyrészt csökkent a jegybanki alapkamat, 
másrészt a 2004. IV. negyedévében bevezetett számlatechnikai gyakorlat következtében 
csökkent a folyószámla napi záró egyenlege.  
A likviditási hiteleken túl más, működési célú / lombard / hitel felvételére és visszafizetésére 
az év folyamán várhatóan nem kerül sor. A 2004. évben felvett lombard hitelt legkésőbb 
2006. június 16-áig kell törleszteni, de előtörlesztésre is van lehetőség. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2005. évi rendelet-tervezetének elkészítését igen 
alapos elemző, és a takarékossági szempontokat messzemenően előnyben részesítő munka 
előzte meg. 
Nem kétséges, hogy rendkívül nehéz pénzügyi- és gazdasági év elé nézünk. Az eddig 
leírtakban a teljesség igénye nélkül arra törekedtünk, hogy vázoljuk, ismertessük, a 
rendelkezésre álló információk alapján az önkormányzat helyzetét, 2005. évi lehetőségeit. 
Teljes részletességgel erre természetesen nincs lehetőség, de valószínűleg mindenki érzi és 
ismeri a saját területét érintően a takarékossággal összefüggő legsürgősebb intézkedések 
megtételének szükségességét. 
A szűkös lehetőségek ellenére Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mindent elkövet annak érdekében, hogy a város működőképességét megőrizze, és emellett a 
reális lehetőségekhez mérten fejlesztéseket valósítson meg. 
Köztudott, hogy a likviditási helyzet kezelése rendkívüli erőfeszítéseket követel mind az 
intézmények, mind a polgármesteri hivatal részéről. Ezen a helyzeten csak az 
intézményszerkezet átalakításával, ésszerű takarékossági intézkedésekkel, és forrásbővítéssel 
lehetünk úrrá, illetve javíthatunk. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési javaslatát valamennyi bizottság megtárgyalta, és a 
következők szerint foglalt állást :  
 
Az Egészségügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén javaslatként hangzott el, hogy az 
Önkormányzat vállaljon garanciát a jelenleg elfogadásra javasolt költségvetésben 
meghatározott támogatások folyósítására. Ezt a felvetést a Bizottság tagjai támogatták. 
Az önkormányzat ezzel kapcsolatban betartja az államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 12 § (2) bekezdésében foglaltakat, -amit ezen előterjesztésben a 
rendelettervezet 13. § (4) is tartalmaz- mely szerint: „az államháztartás alrendszereiben a  
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költségvetési gazdálkodás -törvény eltérő rendelkezése hiányában- a bevételi előirányzatok 
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát 
foglalja magában. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.” 
 
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén javaslatként hangzott el, hogy a 3/5. számú 
mellékletben szereplő 50 millió forint pályázati saját erő összege csökkentésre kerüljön 10 
millió forinttal, és ugyanennyivel megemelésre kerüljön az útépítés előirányzata. 
 
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a közalkalmazottak részére egységesen 2 500,-Ft 
értékű kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány kerüljön juttatásra, ne 
legyen lehetőség a 3 300,- Ft értékű munkahelyi étkeztetés közétkeztetés nyújtására. Ezt a 
javaslatot egy fő támogatta. 
 
 
A javaslatokat követően a rendelettervezetet:  

• a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
• az Egészségügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
• a Közbeszerzési Bizottság 2 igen szavazattal, 
• a Szociális Bizottság igen szavazattal 4 igen, 2 nem szavazattal, 
• a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, 
• a Művelődési és Oktatási Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal 

fogadta el. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata 2005. évi 
költségvetésére előterjesztett javaslatot fogadja el. 
 
 
 


