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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a jegyző által elkészített 2006. évi költségvetési 
rendelettervezetét az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban Áht.) 71.§ (l) bekezdése előírása alapján a polgármester február 15-éig nyújtja 
be a Képviselő-testületnek. 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési javaslatának összeállítása a 
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény által 
meghatározott előírások figyelembe vételével készült. 
A költségvetés kialakítása során a költségvetési törvényhez kapcsolódó egyéb jogszabályi 
előírások mellett Balassagyarmat Város Önkormányzatának a 201/2005.(XI.24.) számú 
határozatával elfogadott koncepciójában meghatározott szempontok képezték az előterjesztés 
elkészítésének főbb alapelveit. 
A 2006. évi költségvetési törvény megalkotásának egyik legfontosabb szempontja, hogy a 
gazdasági növekedést segítse, ehhez viszont a kormányzati szektor méretének csökkentése 
szükséges. Ennek hatása érzékelhető a normatív állami támogatások csökkenésében. 
Hangsúlyt fektet az Úniós források maximális kihasználására, és a pályázati önerő 
előteremtéséhez központosított támogatásból rendel forrást. 
 
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 munkaadót 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 tervezet megalapozásához két fordulóban intézményi egyeztetéseket folytattunk, melynek 
eredményeként közös megegyezéssel kerültek kialakításra az intézményi költségvetési 
előirányzatok. 
 
A reprezentatív szakszervezetekkel a tárgyalások 2006. február 16-án lefolytatásra kerültek. 
 
A keretszámok kialakításánál az alábbi előírásoknak kell megfelelni, illetve ezek beépítésével 
készült el a rendelettervezet:  
 

- A béreket 62 500,- Ft minimálbér, illetve az ennek megfelelően kialakított bértábla 
figyelembe vételével,  
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- a köztisztviselői illetményalapot 2006. április l-jétől 36 800 Ft-tal, illetve néhány 
jogszabály által meghatározott területen az önkormányzat által korábban megállapított 
39 000,- Ft-tal, 

- a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 2006. április 1-jétől 19 600,-Ft-tal 
számoltuk, 

- a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset kiegészítésének számítási 
alapjául 2006. évre 5 250,- Ft/fő/hónap összeg került figyelembe vételre. 

 
A járulékok mértéke nem változott, a társadalombiztosítási járulék továbbra is 29 %, a 
munkaadói járulék 3 % mértékű maradt. Változás, hogy a tételes egészségügyi hozzájárulás   
1 950,- Ft/fő/hó kötelezettsége meg fog szűnni november l-jétől.  
 
A 2005. évhez hasonlóan 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 52. § (1) a pontjában meghatározottak alapján számítottuk ki, és a (2) 
bekezdésében előírtak szerint céltartalékként irányoztuk elő. Ezt a kötelezettséget figyelembe 
vettük az intézményi költségvetések kialakításánál is. 
A tartalék mértéke kisebb az előző évinél, de így is jelentős teher mind az önkormányzat, 
mind az intézmények számára. 
Az előző évhez hasonlóan 2006. évre is be kellett építeni a pedagógusok kiemelkedő 
munkavégzéséért járó kereset kiegészítése mellett 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 2006. 
évre megillető normatív állami támogatások és SZJA kiegészítés részletes kimutatása. 
 
A 2006. évi költségvetési előterjesztés összeállítására a rendelkezésre álló központi és helyi 
információk birtokában, a 2005. évi teljesítések, áthúzódó kötelezettségek, valamint a 
likviditási helyzet figyelembe vételével került sor.  
A 2006. év során legfontosabb és egyben legnagyobb feladat a hiány kezelhetőségének 
megteremtése, melynek eredményeként csak így biztosítható az önkormányzat és 
intézményeinek működése. 
 
 
Költségvetési bevételek 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2006. évben várhatóan a 2. számú mellékben 
kimutatott bevételekkel gazdálkodhat, melynek összege: 8 656 957 e Ft. Ez a bevételi 
főösszeg a kiadások teljességére nem nyújt fedezetet, 828 853 e Ft működési hiányt 
keletkeztet (1.sz. melléklet). A működési hiány nagysága az előző évhez képest 56,37 %-kal 
növekedett, míg az összes bevétel a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest 12,34 % -os 
növekedést irányoz elő. 
 
Az állami támogatások kedvezőtlen alakulása ellenére változatlanul a központi költségvetési 
kapcsolatokból származó működési célú támogatások jelentik az önkormányzati bevételek 
legjelentősebb hányadát. Szembeötlő azonban ennek a forrásnak az előző évhez képest igen  
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jelentős elmaradása, ami Balassagyarmat Város Önkormányzatának ez évi költségvetését 
rendkívül negatív módon befolyásolja.  
2006. évben a költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati bevétel a 2005. évi         
3 091 100 eFt- forrással szemben 2 874 768 eFt, ami 216 332 e Ft csökkenést jelent.  
 
A Kórház finanszírozására, valamint a GAMESZ-hoz integrált védőnői szolgálat 
működtetéséhez a társadalombiztosítástól kerül sor pénzeszközök átvételére, melynek 
nagysága ez évben közel azonos a normatív támogatások összegével, de ennél is elmaradás 
tapasztalható. 
Az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak fedezetét további pénzeszközök 
bevonásával szükséges biztosítanunk: úgy, mint saját bevételek, kiegészítő támogatások és 
pályázati források feltárása és kihasználása. 
 
A normatív állami támogatások közül a feladatmutatóhoz kapcsolódó jogcímek alapján 
mintegy 1 876 759 eFt bevétel keletkezik 2006. évben az előző évi 1 956 847 eFt-tal 
szemben, ami több mint 4 %-os csökkenést jelent. A legtöbb oktatási normatíva fajlagos 
mutatója nem emelkedett, és több jogcím beolvadt, (megszűnt) az alapnormatívák közé. Ilyen 
a 10 000,- Ft/fő kiegészítő támogatás a nappali oktatásban résztvevő ellátottak után, a 
diáksport, a kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok támogatása, 
minőségfejlesztési feladatok támogatása is. 
A lakosságszámhoz kötött mutatók között is megfigyelhető azok csökkenése, esetenként 
megszűnése, mint pl. a települési sportfeladatok támogatása. 
 
2006. évben a közoktatási normatívák mellett 6 125 e Ft intézményi normatív kötött 
támogatás illeti meg az önkormányzatot, ami több mint 32 millió forinttal kevesebb a 2005. 
évben kapott támogatásnál. 
A változás oka részben az, hogy az ellátotti létszám folyamatosan csökkenő tendenciájú, de a 
kötött felhasználású normatívák száma is tovább csökkent. Megszűnt, illetve „beépült” a 
pedagógus továbbképzés közé a kétszintű érettségire való felkészítés támogatása, ezzel 
párhuzamosan annak kevesebb lett az egy főre jutó fajlagos mutatója (15 000 Ft/fő helyett 
11 700Ft/fő).  
A szakmai és informatikai eszközök fejlesztését központosított támogatásra benyújtandó 
pályázatból kell majd megoldani. 
 
Megmaradt központosított támogatásként a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása, amivel a saját erőnek megfelelő 
nagyságrendű központosított támogatás nyerhető el.  
Továbbra is él a helyi közforgalmú közlekedés támogatásának lehetősége, azonban ennek 
mértéke ebben az évben 25 %-kal meghaladhatja az önkormányzati támogatás mértékét 
(korábban azonos mértékű lehetett). 
Továbbra is lehet pályázni (a teljesség igénye nélkül) a lakossági közműfejlesztés 
támogatására, a lakossági csatornaszolgáltatás támogatására, a könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásokra, ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítésére, 
ellenben megszűnt a nyelvvizsga díjának visszatérítése. 
Az „automatikus” normatív támogatások közül ide került át a helyi önkormányzati 
tűzoltóságok kiegészítő támogatása (túlórához köthető), a szakiskola és szakközépiskola 9. 
évfolyama gyakorlati oktatásának támogatása is. 
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A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítására a lakosságszám 
és a település szociális jellemzőiből képezett mutató alapján 87 364 eFt támogatás kerül 
folyósításra 2006. évben, ez szintén kevesebb az élőző évinél.  
Közcélú foglalkozatás támogatására 25 092 eFt-ot biztosítottak, ami a közmunka program 
önereje. 
A koncepció készítésekor ismeretes fajlagos mutatók némiképp emelkedtek a költségvetési 
törvény végleges elfogadásával, azonban az előzőekben ismertetett változások rámutatnak, 
hogy ez a bérfejlesztési előírásokra sem tartalmaz elegendő forrást és a dologi kiadások 
emelkedésére már több éve nem nyújt fedezetet. Jelenleg folyamatban van egy pótfelmérés, 
ami a tervezett és az elfogadott költségvetési törvény közötti változásokat követi le, főleg a 
szociális jellegű normatívák területén. Számottevő változást, lényeges javulást azonban nem 
remélünk ettől a póttámogatástól. 
 
Az OEP támogatás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően hasonló nagyságrendű, mint 
az önkormányzat állami támogatása. Ez 2006. évben várhatóan 2 853 750 eFt lesz, ami 
elmarad az előző év támogatási összegétől. Súlyos gondot jelent a kórház rekonstrukció 
következtében kibővült intézmény fenntartása, amit tovább ront a fel nem oldott degresszív 
finanszírozási rendszer. 
 
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 2006. évre várhatóan 1 148 173 e Ft bevétel keletkezik, ami a 2005. évi 
várható bevételnél mindössze 3,2 % -kal több (2.sz. melléklet). 
Ezen belül 222 194 eFt a 2006. évre biztosított SZJA helyben maradó rész a korábbi 231 533 
eFt-tal szemben, ami évek óta most először mutat csökkenést (3/4.sz.melléklet. 
 
A helyi adók közé 2004. évben bevezetett talajterhelési díj várható bevétele a tárgyévben 
sem lesz jelentős, változatlanul 2 000 e Ft. Ez az összeg a későbbiek során még csökkenhet, a 
szennyvízcsatornára történő folyamatos rákötések következtében. 
Az önkormányzat sajátos bevételei között az iparűzési adó bevétel növekedéssel nem 
számoltunk, a 2005. évi szinten a bevétel várható összege 310 millió forint lesz. 
Nem várunk emelkedést a gépjárműadó tekintetében sem, 85 millió forint bevételt 
tervezünk.  
A kommunális adóból származó bevételek a felhalmozási jellegű bevételeket növelik 
mintegy 29 millió forinttal, az előző évi szinten. 
A helyi adókból származó bevételek számottevő emelkedésével nem számolhatunk, mivel 
adótételek nem emelkednek, és a folyamatos behajtási cselekmények és a behajtás 
hatékonysága miatt viszonylag kevesebb hátralék keletkezik. Tehát az elmúlt időszak 
elmaradt bevételeinek behajtásából eredően nem várunk több bevételt. 
 
Az állami támogatások szinte minden téren történt csökkenése következtében mind az 
intézmények, mind az önkormányzat egyre inkább rákényszerül arra, hogy az állami 
támogatások mellett a saját bevételeiket növeljék. Ez a támogatási hiány egyre nehezebb 
helyzetet teremt össz-önkormányzati szinten, hiszen a működést biztosítani -jogszabályi 
előírások változása miatt- az egyre emelkedő személyi juttatások és energia árak miatt, egyre 
„keményebb” helyzetet teremt. 
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Az önkormányzat saját bevételeit változatlanul az önkormányzati sajátos bevételek között 
tervezett helyi adók, és emellett az egyéb működési saját bevételek adják. 
A helyi adók vonatkozásában láthattuk, hogy számottevő emelkedést nem várhatunk, és 
sajnos az egyéb bevételeknél is inkább csak az infláció mértékének megfelelő emelkedés 
tervezhető. 
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 vagyon hasznosításából származnak a bérleti díjbevételek, amelyek 
túlnyomórészt az önkormányzati üzlethelyiségek bérbeadása következtében, keletkeznek.  
Az önkormányzati üzlethelyiségek és a piac területének bérbeadásából származó 
viszonylag biztos és rendszeres jövedelem adja meg a lehetőséget Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának arra, hogy a rendkívül „feszes” és igen nehéz napi likviditási 
problémákon részben úrrá lehessen. 
 
Az Önkormányzat által ellátandó körzetközponti feladatokra, (okmányiroda, Gyámhivatal, 
építéshatóság) kapott támogatás, valamint a tervezett 4 millió forint bevétel az e területeken 
dolgozó köztisztviselők személyi jellegű juttatásaira sem nyújt fedezetet. 
A közterület foglalási engedélyekben kirótt díjakból 3,5 millió Ft-ra számíthatunk. 
 
Az intézmények saját bevételeiket a sajátos adottságaiknak és lehetőségeiknek megfelelően 
tervezték. 
Legjelentősebb a Kórház bevétele 364 millió Ft összegben, amit az intézmény nagyságrendje, 
továbbá tágabb hasznosítási lehetőségei biztosítanak. 
Megemlítendő még a Városi Idősek Otthona intézményi saját bevételének nagysága 126,5 
millió forinttal, ami meghatározóan a gondozottak által fizetendő díjakból származik. 
A többi intézményhez kapcsolódóan változatlanul legnagyobb bevételi forrás az étkeztetés. 
Az étkeztetés bevételeit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően azoknál az 
intézményeknél terveztük meg, ahol a kiadások ténylegesen felmerülnek, így a GAMESZ-nál, 
a Mikszáth K. KÉVIG-nél, valamint a Madách Imre Kollégiumnál.  
A 2006. évben azon szervezett intézményi étkezésben résztvevők számához kapcsolódóan 
kiegészítő normatíva már nincs, akik nem jogosultak térítési díjkedvezményre. (eddig 10 000 
Ft/fő/év volt) Bár a kedvezményes intézményi étkeztetéshez (50% és 100% kedvezmény) 
póttámogatást biztosít a központi költségvetés, emellé további önkormányzati támogatás 
szükséges, hiszen ez évtől az 1-4 osztály arra jogosult tanulói is ingyenes étkezésben 
részesülnek a már korábban e körbe tartozó bölcsődei és óvodai gyermekekhez hasonlóan. 
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, a 2005. évben 
eredetileg tervezett 659,8 millió forinttal szemben 706 733 eFt forrást prognosztizálnak, ami 
7,1% növekedésnek felel meg. 
 
A felhalmozási bevételek nagyságát nagymértékben a pályázatok által biztosított támogatási 
források határozzák meg. 
 
Egyik legnagyobb támogatási forrás 2006. évre a Dr. Kenessey Albert Kórház rekonstrukciója 
II. ütemére elnyert címzett támogatás. A támogatás teljes összege 1 362 624 eFt, melynek 
2006. évi üteme 582 994 eFt. A 2005. évre megítélt 131 324 eFt-ból 110 946 eFt áthúzódott,  
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mivel a támogatás lehívása teljesítéshez kötődik. Az elmúlt évben tervezési és bonyolítási 
költségek kerültek kifizetésre, a beruházás érdemi része ez évben kezdődhet.  
Rendkívül nagy jelentőségű volt 2005. évben a Kábel TV Kft értékesítésére vonatkozó 
döntés, melynek kihatása a 2006. évben is érzékelhető lesz.  
A bevételből 2006. évet érintően mintegy 155 millió forint fejlesztési tartalékalapba 
elkülönítésre került.  
Ebben az évben várható a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság részére 
értékesített telek vételárából mintegy 130,5 millió forint bevétel, azonban ennek az ÁFA 
tartalmát -26 millió forint- befizetési kötelezettség terheli. 
 
A 8. számú melléklet önkormányzati szinten részletesen tartalmazza azokat a tőkejellegű 
bevételeket és kiadásokat, amelyek már elnyert pályázati támogatásokból illetve egyéb 
forrásokból valósulhatnak meg. 
Ezek közül jelentős a műfüves pályára elnyert 100 000 eFt összegű támogatás, amit a korábbi 
években is terveztünk, de az időjárás miatt a tárgyévi megvalósulása tűnik biztosnak. 
A Szabó Lőrinc Általános Iskola bővítésére benyújtandó pályázatból 61 635 eFt-ot várunk, 
amely beruházás megvalósításával kiváltható lesz az iskola régi épülete. Ezzel működési 
költségeket takaríthatunk meg és újrahasznosítható, vagy –döntéstől függően- értékesíthető 
lesz a kiváltott ingatlan. 
Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére 250 403 eFt-ot, az útfelújításokhoz közel 28 millió 
forintot terveztünk 2006. évre, amelyekhez kiadások is kapcsolódnak. 
Az elmúlt évben már elkészült és a kivitelezők számlái kiegyenlítésre kerültek, de a 
támogatásokat ebben az évben várjuk a GAMESZ konyha átalakítására, a Csillagház 
felújítására és a kóvári hulladék rekonstrukcióra vonatkozóan. 
 
A bevételek elemzéséből megállapítható, hogy 2006. év legnagyobb kihívása az 
önkormányzat működésének biztosítása lesz. Elengedhetetlenül szükséges a pályázati 
lehetőségek kihasználása a működés területén. Intézkedni kell határidőben az ÖNHIKI 
pályázat benyújtására, igényelni kell a belügyminiszter által adható egyéb támogatást, 
valamint a központosított támogatásokból elnyerhető pénzeszközök lehívására is figyelemmel 
kell lenni. 
 
 

Költségvetési kiadások 

 
Az önkormányzat kiadási főösszege 9 485 810 eFt, ebből 5 910 127 eFt érinti a Polgármesteri 
Hivatal költségvetését. Az intézményfinanszírozás tervezett összege 2 824 873 eFt, az 
intézményi szféra tervezett kiadása 6 400 556 eFt. 
Az összes kiadásból 7 840 791 eFt a működési, míg 1 645 019 eFt a fejlesztési 
költségvetéshez kapcsolódik. 
A Város üzemeltetési kiadások összege 829 924 eFt (3/2. sz. melléklet). 
Az alcímen belül a két legnagyobb tételt az igazgatási feladatok és a Tűzvédelmi feladatok 
jelentik. A tűzvédelmi feladatok kiadási előirányzatait az e célra biztosított normatív kötött 
támogatás meghatározza. A támogatáson túl 10 000 eFt dologi kiadást terveztünk szerállás 
építésére, amire a korábbi évek elszámolásából eredő maradvány ad fedezetet.  
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Az igazgatási feladatok kiadása a 2005. évi szinten került figyelembe vételre, tekintettel a 
feladatok változására is. A személyi előirányzat tartalmazza a 2006. április 1-jétől érvényes 
béremelés hatását is. 
 
Köztisztasági, parkfenntartási és hó eltakarítási feladatokra terv szintjén egy szűkített 
előirányzat került meghatározásra, amely az év folyamán a teljesítés függvényében 
korrigálásra kerülhet. 
A LIDL Magyarország BT részére értékesített telek vételárából 12 000 eFt-ot biztosítunk a 
kertészeti telep rendkívüli ráfordításként történő elszámolásából eredő kötelezettségekre. 
A képviselők tiszteletdíja a jelenleg érvényes rendelet szerinti mértékben került tervezésre. 
Megállapítható, hogy a város és községgazdálkodás mint szakfeladat dologi kiadása 
tekintetében visszalépés történt a 2005. évre tervezetthez képest.  
Útkarbantartás és csatorna tisztítás címén csak a kifejezetten karbantartási jellegű munkák 
kiadását terveztük. Az útfelújítások bevétele és kiadása teljes egészében a fejlesztési kiadások 
között szerepel. 
A többi városüzemeltetési kiadás (Közvilágítás, közkutak vízdíja) tervezésénél elsősorban az 
előző évi teljesítési adatokat és az infláció mértékét, továbbá az ágazati jogszabályokban 
meghatározott szolgáltatási tarifákat (villamos energia, gáz) vettük figyelembe. 
 
 
A Támogatási kiadások (3/1. sz. melléklet) összege 218 612 eFt, ami 71 007 eFt-tal több 
mint az előző évi terv szerinti kiadás volt. A növekedés oka elsősorban az elnyert közmunka 
pályázat, aminek összege 61 505 eFt. 
Új elem költségvetési javaslatunkban a Babakötvény önkormányzati kiegészítése 2 000 eFt,-
tal, valamint a könyvtári állománygyarapításra fordítható támogatás. Ez utóbbi támogatás 
terveink szerint elsősorban az intézményi tartós tankönyv beszerzésre fordítandó, valamint a 
Madách Imre Városi Könyvtár beszerzési lehetőségét bővítené. 2006. évtől a központilag 
biztosított normatíva csak az ingyenes tankönyvre biztosít fedezetet, így szükséges az 
intézmények egyéb beszerzéseinek minimális szintű támogatása. 
Megemelésre került a Kulturális támogatás tervezett összege, mivel az önkormányzat már két 
éve nem írt ki kulturális pályázatot. 
Az iskolatej beszerzésére fordított kiadás várhatóan megtérül, a kiadással azonos összegű 
bevétel is megtervezésre került. 
A főiskolai képzés támogatás igénye 3 000 eFt. 
Bizonyos szintű átstrukturálás következett be a szociális és közmunka támogatás területén, a 
közcélú foglakoztatás önereje 36 127 eFt kiemelésre került a szociális keretből, így a 
megmaradt 64 000 eFt önerő jut a szociális kiadásokra és a Bursa Hungarica támogatásra.  
2006-tól jelentősen változott a szociális törvény, ezért az elemi költségvetésben meghatározott 
konkrét előirányzatok évközben pontosításra kerülnek. 
Közmunka program címén a kiadás a 2005. évben már leutalt 6 092 eFt előleggel csökkentett 
összegben került meghatározásra, a pályázat önerejét a közcélú foglakoztatásra meghatározott 
normatív kötött támogatás biztosítja. 
Az alcímen belüli további előirányzat csoportok az előző évihez hasonló szinten kerültek 
meghatározásra. 
 
Az Egyéb működési kiadások összege 151 129 eFt (3/3. sz. melléklet). 
Ez az alcím tartalmazza a minden évben rendszeresen előforduló, valamint jogszabályon, 
szerződésen alapuló fizetési kötelezettségeket. Ugyancsak itt kerülnek megtervezésre -az 
elnevezésnek megfelelően- a máshová nem sorolható kiadások. 
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Új tételek 2006. évben a következők:  

• Kistérségi társulás működtetése (részben már 2005. évben is szerepelt), amely tétel a 
belső ellenőrzési feladatokat és a társulás felé fizetendő tagdíjat fedi le. 

• A 2006. évi választási feladatokra a központi költségvetés fedezetet biztosít, itt csak az 
azon felül keletkező, nem fedezett kiadások kerülnek majd elszámolásra.  

• Szennyvízcsatorna üzemeltetés eddig csak módosított előirányzatként szerepelt, ezen 
az előirányzaton kerül elszámolásra a szennyvízcsatorna - tisztító karbantartás címen a 
Nyugat Nógrád Vízmű által számlázott tétel. Ezzel azonos összegben bevétel is 
megjelenik, tehát többlet kiadást nem jelent az önkormányzatnak. 

 
Helyi tömegközlekedés támogatása címén került megtervezésre a hasonló jogcímen biztosított 
központosított támogatás önereje a tervezet szerint 4 000 eFt. 
A forgalom biztonság javítására 2 000 eFt-ot irányoztunk elő. 
 
A Kisebbségi önkormányzat kiadása 640 eFt, amely központosított támogatásból teljes 
egészében biztosított. A keret konkrét felhasználásáról a kisebbségi önkormányzat külön 
határozatban dönt.  
 
Az Intézmények működési kiadása (4.sz. melléklet) összesen 6 379 823 eFt, ebből a 
személyi kiadás és járuléka 4 383 003 eFt, a dologi kiadás 1 988 329 eFt. 
Az intézményi bérelőirányzatok tartalmazzák az áprilisban esedékes illetményalap és 
pótlékalap növekedés fedezetét. A dologi kiadások tervezésénél a tervezett inflációt és a már 
korábban említett ágazati szabályokat vettük figyelembe.  
Minden intézményt 1% tartalék képzésére köteleztünk, amely gyakorlatban a felügyeleti 
szervtől kapott támogatás csökkenésén keresztül jelenik meg. A végeleges intézményi 
előirányzatok meghatározásánál figyelembe vettük a hiányból adódó finanszírozási 
lehetőségeket. 
Ezen túl elsősorban számszaki hibák, szakmai megfontolások alapján kerültek csökkentésre a 
benyújtott intézményi javaslatok, előirányzatok.  
Az Oktatási és Művelődési Központ és Könyvtárnál a ház üzemeltetéséből eredő kiadások – 
az aláírt megállapodásnak megfelelően – megbontásra kerültek az egyes intézményekre, 
emiatt az érintett négy intézmény költségvetése az előző évihez képest nagyobb arányú 
növekedést mutat, ugyanakkor a GAMESZ -nál az előirányzatok csökkentésre került sor. 
Évközben az előirányzatok a tényleges teljesítéseknek megfelelően rendezésre kerülnek. 
 
A Fejlesztési kiadások (3/5 sz. melléklet) összege 1 624 286 eFt, ami a finanszírozási 
kiadásokon túl (lásd alább) 155 947 eFt fejlesztési többletet már tartalmazza. 
A tervezetben szereplő nagyobb volumenű beruházások kiadása eltérő mértékben, de 
pályázati forrásból fedezett. 
Legjelentősebb beruházás a kórház-rekonstrukció II. üteme 711 054 eFt összegben. Ez 
tartalmazza a 2005. évről áthúzódó fel nem használt ütemben biztosított támogatást, valamit 
az ez évi beruházás összegét. A beruházás forrása 97%-ban címzett támogatás. 
A műfüves pályához szükséges önerőt az önkormányzat már 2005. évben biztosította, így 
2006-ban a kiadás teljes egészében fedezett 100 000 eFt összegben. 
Az autóbusz pályaudvar építésére rendelkezésre álló 266 386 eFt előirányzat szintén csak a 
2006. évi ütemet, a beruházás egészére vonatkozó adatokat a 15.sz. melléklet tartalmazza. 
Szintén pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani a Szabó Lőrinc Általános Iskola bővítését, 
aminek kiadási szintje 80 000 eFt. 
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Az uszoda és a tornaterem tekintetében a közbeszerzés és egyéb előkészítő munkák fedezetére 
került előirányzat a költségvetésben tervezésre. 
 
A pályázati önerő összege 10 000 eFt, ugyancsak ekkora összeg került meghatározásra a 
tervezési díjakra vonatkozóan is. 
A pályázati önerő lényegesen kevesebb az előző évinél, mivel azt a konkrét feladatoknál 
terveztük meg. Itt csak a jelenleg nem ismert, esetlegesen előforduló új pályázatok önerejének 
fedezetét biztosítottuk. 
A Tűzoltóság pályázati önerejének biztosításáról 250/2003.(XII.18.) számú határozatával 
döntött a Képviselő-testület, szintén korábbi döntésen alapul a " Állami föld vásárlása " 
kiadási előirányzata 4 800 eFt értékben. 
Az útfelújításokra az idén 55 974 eFt–ot terveztünk az önkormányzat költségvetésében. 
Az előző évivel azonos szinten került megtervezésre a Vis-maior keret. 
Az idén befejeződik a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó törlesztési kötelezettség, így e 
tételen már csak 3 440 eFt kiadás jelentkezik az előző évek 10 320 eFt kiadásával szemben. 
A felhalmozási ÁFA befizetés a LIDL Magyarország BT. telek értékesítéshez kapcsolódik, 
amint erre már utaltunk a korábbiakban. 
Nyolc kisebb beruházás, önkormányzati vagyontárgyak felújításának értéke összesen             
35 500 eFt. 
Az első lakáshoz jutók támogatása 5 000 eFt, ami az előző évihez képest 1000 eFt növekedést 
jelent, fedezetét a korábban nyújtott, de ezévben visszafizetett támogatások biztosítják.  
 
Finanszírozási műveletek 
 
A költségvetésben tervezett hiány mértéke és az önkormányzati bevételek ciklikussága a 
2006. gazdálkodási évben is szükségessé teszi az aktív likviditási management munkáját és a 
kiskincstári rendszer működtetését. 
A hiányból likviditási problémák áthidalására jelenleg 250 millió forint folyószámlahitel keret 
áll rendelkezésre, a gazdasági körülmények függvényében indokolt ennek esetleges 
megemelése legalább (minimálisan) 50 millió forint összeg erejéig. A havi munkabér hitel 
170-180 millió forint között változik. 
A költségvetés tervezetében fejlesztési hitel nem szerepel, 155 947 eFt, fejlesztési tartalékként 
került megtervezésre. A tervezett pénzintézeti hitel visszafizetés várhatóan 270 016 eFt, 
amelyből 216 136 eFt a működési hitel visszafizetése. Ez a gyakorlatban az év végi 
folyószámla egyenleg rendezését jelenti. A fejlesztési hitelek 2006. évi törlesztő része 53 880 
eFt. A szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódóan Patvarc Község Önkormányzatával 
szemben fennálló tartozás 28 000 eFt, ezen összeg elkülönített számlán rendelkezésre áll. 
A várható kamatkiadások fedezetére 55 800 eFt-ot biztosít a tervezet.  
A működési tartalék összege 44 527 eFt, ebből 12 421 eFt a költségvetési törvényben 
meghatározott kötelező tartalék, a maradék rész az önkormányzati intézmények működési 
költségvetésének 1%-os összegéből adódik. Ezzel az összeggel csökkentettük az intézményi 
finanszírozásokat. Az intézményi tartalék feloldásának feltétele az önkormányzati bevételek 
bővülése. A kötelező tartalék feloldására a költségvetési törvény értelmében a kormány 
jogosult. 2005. évben az azonos elven tervezett tartalék központi feloldására nem került sor, 
az így elszenvedett bevétel kiesés 39 939 eFt volt. 
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Pénzmaradvány 

 
A pénzmaradvány végleges megállapítására a zárszámadási rendelet elkészítése során kerül 
sor, így a tervezet intézményekre vonatkozóan nem állapít meg ilyen tételt eredeti szinten.  
A fejlesztési pénzmaradvány megállapítására (fejlesztési bevételek és kiadások különbözete) 
az előzetes pénzforgalmi adatok alapján került sor, de a végleges adatok függvényében kerül 
pontosításra. A fejlesztési maradvány forrása a Kábel TV értékesítés bevétele, melynek 
összege 219 607 eFt. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2006. évi rendelet-tervezetének elkészítését most is 
igen alapos elemző, és a takarékossági szempontokat messzemenően előnyben részesítő 
munka előzte meg. 
A költségvetési törvény elfogadását követően világossá vált, hogy a 2006. évben a működés 
biztosítása lesz a legnehezebb feladat az önkormányzat számára. A támogatások szűkös volta 
előrevetíti, hogy az önkormányzati és intézményi egyéb bevételek növelése, illetve a kiadások 
racionális csökkentése nélkül az eddig is meglévő, komoly finanszírozási, és likviditási 
problémák tovább mélyülnek. Ezt alátámasztja a költségvetési rendelettervezetben kimutatott 
működési hiány összege is. 
Az év során szükséges olyan támogatási, vagyonhasznosítási, pályázati lehetőségek 
feltárására, amelyek során az elnyert támogatásokkal enyhíteni tudunk a likviditási 
problémáinkon. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata 2006. évi 
költségvetésére előterjesztett javaslatot fogadja el. 
 
 
 


