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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. § alapján a 
jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú –a helyi önkormányzat és 
intézményei adatait összevontan tartalmazó– éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli 
mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési 
évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő–testület elé. Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 2007. évről szóló zárszámadásának elkészítése az Áht., valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet (továbbiakban Áhsz.) 7. § (1) bekezdése alapján 
és a 2007. évi költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben történt. 
A költségvetési beszámoló egyben az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója, 
ami tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Fogászati 
Alapellátási Intézményi Társulás, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek beszámolóit is. 
Az adatok a társulásban ellátott feladatok költségvetési hatásait is magukba foglalják. 
A költségvetési beszámolók mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önálló intézmények 
vonatkozásában elkészültek, ezek felülvizsgálatát és összesítését elvégeztük, erről az 
intézményeket írásban tájékoztattuk az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 149. § (5) bekezdésének előírása 
alapján. 
A Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló számszaki adatai a Magyar Államkincstár 
(továbbiakban MÁK) felé határidőre továbbított elemi költségvetési beszámoló adataival 
megegyeznek. 
Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásának adatait, a kötelező egyezőségek meglétét és 
hitelességét a beszámoló elkészítését megelőzően a könyvvizsgáló ellenőrizte. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetését az 
5/2007. (II. 22.) rendeletével fogadta el, ami 8 978 089 eFt bevételi, 9 859 822 eFt kiadási 
főösszeget, 801 387 eFt működési hiányt tartalmazott és 80 346 eFt fejlesztési hiánnyal 
számolt. 
Az év során az eredeti költségvetés többszöri módosítására került sor, részben az Ámr. 53. § 
(2) bekezdése alapján az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, 
vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokról kellett tájékoztatni a 
Képviselő-testületet, részben az előre nem tervezhető, vagy évközben jelentkező 
többletfeladatok, többletbevételek miatt volt szükség az adatok pontosítására. 
 
Az évközi -összességében pozitív hatású- módosítások eredményeként a fejlesztési hiány 
ugyan emelkedett 95 661 eFt-ra, de ez a gazdálkodásra nem gyakorolt hatást. A működési 
forráshiány, 445 797 eFt-ra, csökkent, ami az eredeti hiánynak mindössze 50,6 %-a. Ennek az 
elérése a költségvetési év likviditását igen pozitívan befolyásolta és túlnyomórészt az 
ÖNHIKI pályázatokon elnyert 385 millió forint működési célú támogatás eredménye. 
Továbbra is működtetjük a kiskincstári rendszert, aminek következtében a 350 millió Ft 
rulírozó folyószámla hitelkeret napi záró egyenlegei a működési hitelkamat fizetési 
kötelezettséget csökkentették. A munkabérhitel felvételére egész évben szükség volt, ezért a 
fizetendő kamat nagyobb része ennek vonatkozásában merült fel.  
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A 2007. évi bevételek és kiadások összesített önkormányzati adatait működési és felhalmozási 
célokra történő bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza, melyben a teljesítés %-a, a 
módosított előirányzathoz történő viszonyítás mutatója. 
Ebből látható, hogy a működési bevételek és kiadások egyaránt 95 %-ban valósultak meg, de 
az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítés történt. 
A fejlesztési célú kiadások és bevételek a működési jellegűekhez képest nagyobb mértékben 
maradtak el a várttól, 65%, illetve 60% arányban realizálódtak. A fejlesztési kiadások 
tervezettől történő elmaradásának oka, hogy a támogatások (kivéve a címzett támogatást) 
általában a teljesítést követő lehívás eredményeként érkeznek az önkormányzathoz. A 
fejlesztési kiadások önrészére az elkülönített számlán, a korábbi vagyonértékesítésből 
meglévő pénzösszeg nyújtott fedezetet. 
2007. évben, az önkormányzat intézményszerkezetében változások történtek, amire az 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására 
vonatkozó pályázat szabta feltételek és a normatíva teljesítményhez igazodó követelményei 
miatt volt szükség. Az átszervezés eredményeként a Kiss Árpád, a Dózsa György és a Szabó 
Lőrinc Általános Iskolák 2007. augusztus 1-jétől összevonásra kerültek, jogutód a Kiss Árpád 
Általános Iskola lett. 
Két közoktatási jellegű társuláshoz további községi önkormányzatok csatlakoztak: 
-Óvodai Nevelési Intézményi Társuláshoz csatlakozott 2007. augusztus 1-jétől Patvarc 
Község Önkormányzata, ahol az addig működő óvoda tagintézménye lett a balassagyarmati 
Központi Óvodának. 
-A Közoktatási Intézményi Társulás tagsága kiegészült Hugyag Község Önkormányzatával, 
ahol megszűnt az addig fenntartott 1-4. évfolyammal működő általános iskola. A csatlakozás 
2007. augusztus 1. napjával történt. 
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása útján kapható támogatások elérése érdekében 
egyéb szociális jellegű társulásokat is működtet az önkormányzat. 
Az egészségügy struktúra átalakítása nagyon érzékenyen, egyben negatívan érintette a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet működését, nehezebb helyzetbe hozva ezáltal a 
fenntartót is. Az aktív ágyszám drasztikus lecsökkentése csoportos létszámleépítést tett 
szükségessé, melynek költségvonzatát pályázat útján lehetett mérsékelni. 
 
Az elmúlt év is bővelkedett eseményekben, nehézségekben és megoldott, illetve megoldásra 
váró feladatokban. A továbbiakban igyekszünk részletes képet adni az önkormányzat 
költségvetésének 2007. évi teljesítéséről mind számszaki, mind szöveges formában, amire az 
Áht. és az Áhsz. előírásai alapján kerül sor. 
 
 
Költségvetési bevételek alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 
1. számú melléklet tartalmazza, miszerint az összes működési célú bevétel 8 015 206 eFt, a 
felhalmozási célú bevétel 1 490 453 e Ft volt. Az önkormányzatnak az év során összesen 
9 505 659 e Ft állt rendelkezésére céljai megvalósításához, ami 88%-a, a módosított 
előirányzatnak. 
 
A 2007. év költségvetésének pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza, ami a 
költségvetési mérlegnél részletesebben, jogcímenként mutatja az előirányzatok és teljesítésük 
alakulását, továbbá az önkormányzat egészének adatait. 
A 2007. évben keletkezett önkormányzati bevételek között továbbra is egyik legnagyobb 
tételt az állami támogatásból keletkező bevételek jelentették. Feladatmutatóhoz és 
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lakosságszámhoz kötött normatív támogatás, valamint ebben az évben még a költségvetési 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott mértékben a helyi önkormányzatokat 
megillető személyi jövedelemadó szolgáltat forrást kötelező és önként vállat feladataink 
végrehajtásához. (2008. évtől a normatíva csak állami támogatásból finanszírozódik.) 
A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, 
valamint a normatív kötött támogatások elszámolását a mutatószámok alapján a 26-35 sz. 
mellékletek tartalmazzák.  
2007. évben a 2007/2008. tanévre vonatkozóan szeptembertől már a teljesítménymutatók 
alapján történő finanszírozás lépett be, ami a normatíva elszámolást lényegesen bonyolultabbá 
tette. Elkülönül a naptári éven belül a két tanév normatívája, külön-külön számolandó a          
8 hónapra, illetve a 4 hónapra. A korábbi évek elszámolásához képest duplájára emelkedett a 
jogcímek száma, ami a hivatkozott mellékletekből jól látható. 
Évközben két alkalommal, áprilisban és júliusban került sor közoktatási, illetve szociális 
normatíva lemondásra. A lemondás oka, hogy látható volt az előző év novemberében közölt 
várható létszámhoz képest a jelentős lemaradás. Áprilisban az általános iskoláknál, júliusban 
pedig a középfokú közoktatási, ezen belül is a két nagy létszámú szakképző intézménynél volt 
szükség az adatok korrigálására. Az októberi normatíva lemondás az adóerőképesség javulása 
miatt vált szükségessé. 
Javította a közoktatáshoz kapcsolódó mutatókat az óvodai ellátás területén a Patvarc 
Községben működtetett óvoda tagintézményként történő csatlakozása a Központi Óvodához, 
ami a júliusi intézményátvétel miatt jelent a későbbiekben többletbevételt. 
A Városi Idősek Otthona a kedvezőtlenebb igénylési szempontok miatt kényszerült házi 
segítségnyújtás jogcímen történt igénylés egy részének lemondására. 
A feladatmutatók tényleges alakulása következtében az év közben már lemondott 
támogatásokon túl, további 19 758 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett (30-31. sz. 
mellékletek). Tovább rontotta ezt a helyzetet a nem kötelező feladatok teljesítéséhez adott 
támogatás tanulólétszám csökkenése miatti elmaradása, valamint pályázati kiírásnak utólagos 
meg nem felelése miatt központosított támogatásról való lemondás, amivel együtt a 
visszafizetendő összeg meghaladta a 28 millió forintot is (35. sz. melléklet). Legtöbb 
kötelezettség a Mikszáth K. Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi 
György Szakközépiskola és Szakiskola miatt keletkezett. Javította az elszámolás egyenlegét a 
Központi Óvoda és a három általános iskola elszámolása. 
A visszafizetési kötelezettség az önkormányzat likviditási helyzetét ugyan negatívan 
befolyásolta március hónapban (amit a helyi adó bevételek ellensúlyoztak), de a 2008. évi 
ÖNHIKI pályázatban a visszafizetés normatívához kapcsolódó része érvényesíthető lesz. 
Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy 2007. évben az önkormányzatot a 
mutatószámok alapján ténylegesen megillető összes támogatás 2 489 545 eFt volt, a 2006. évi 
2 518 409 eFt 98,9%-a, amit legfőképp a lakosságszám és az ellátotti létszám csökkenése 
okozott (35. sz. melléklet). 
 
A normatív kötött felhasználású támogatások között a pedagógus, szakvizsga, 
továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészítés, a szociális továbbképzés 
és szakvizsga, továbbá a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság működtetéséhez kapott 
támogatás szerepel. Itt visszafizetési kötelezettség nem, csak minimális, mindössze      
46 800,- Ft póttámogatási igény keletkezett. 
A kötött felhasználású támogatások jelentős hányada az önkormányzati tűzoltóság 
működtetéshez kapcsolódott 247 115 eFt összegben, ami az előző évi 246 437 eFt-hoz képest 
678 eFt-tal emelkedett. Jogszabályi változásból eredően a feladathoz kapcsolódva 
létszámbővítés valósul meg a tűzoltóságnál, aminek következtében ezen a területen további 
emelkedés várható. 
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A másik legnagyobb bevételi forrás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban 
OEP) által juttatott pénzeszköz elsősorban a Kórház működéséhez. Az egészségügyi ellátást 
biztosító intézmény mellet a Fogászati Társulás és a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezethez 
(továbbiakban GAMESZ) integrált Védőnői Szolgálat részesül OEP támogatásban. 
2007. évben az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács döntése alapján a 
balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet ágyszámai –ezek között is az 
aktív ágyszám- a struktúra átalakítás miatt jelentősen lecsökkentek. 
Az OEP-től a beszámolás időszakában kapott összes támogatás 2 798 428 eFt volt, az előző 
évi 2 842 100 eFt-tal szemben, ami 98,5%-os teljesítést mutat. Az elmaradás a Kórház 
finanszírozásánál 42 613 eFt, de a védőnői szolgálat és a fogászat bevétele is kevesebb volt, a 
2006. évinek a 98,3%-a.  
 
Már a megelőző időszakban is fokozatosan romlott a kórház pénzügyi helyzete, -míg 3-4 
évvel ezelőtt nem volt szükség önkormányzati támogatásra, azóta egyre több esetben és egyre 
nagyobb összeggel kell a működés érdekében forrást bővíteni- a struktúraváltás miatt a 
működőképesség megőrzése érdekében csoportos létszámcsökkentésre kényszerült az 
intézmény. Az intézkedések negatív hatásainak enyhítésére pályázati lehetőség volt egyrészt a 
helyi szervezési intézkedések jogcímen központosított támogatás elnyerésére, de egyszeri 
támogatást is kapott az önkormányzat a leépítésben érintett dolgozók kéthavi bérének 
támogatására is, egyéb kötött felhasználású támogatásként 10 588 eFt összegben. Az 
intézkedések hatásaként 2008. évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek is keletkeztek, 
amelyekre újabb pályázat nélkül, a tényleges adatok közlésével (előre láthatólag 27 319 eFt 
lesz) lehet az intézményre háruló terheket csökkentő forráshoz jutni. A 2007. évben elnyert 
76 466 e Ft létszámcsökkentés miatti támogatásból 64 484 eFt a Kórház kiadásainak fedezetét 
képezte. Ezt az intézmény részére az önkormányzat továbbította.  
„Szépséghibája „ a támogatási rendszernek, hogy a kiadásokat saját erőből kell 
megelőlegezni, a támogatás csak több mint egy hónap késéssel érkezik, de így is sokat segít a 
finanszírozási problémákon. 
További jogcímeken központosított támogatás érkezett az önkormányzat számlájára a 38. 
számú mellékletben részletezett feladatokra összesen 333 095 eFt összegben. Ezek közül a 
felhasználás elmaradt az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásnál, mivel az 
általános iskolák összevonása miatt megváltozott helyzet következtében nem feleltek meg a 
kiírás feltételeinek. Emiatt az önkormányzathoz megérkezett 7 486 eFt támogatás nem is 
került felhasználásra, ezért az önkormányzatnál hiány nem keletkezhetett. 
A rendelkezésre bocsátott központosított támogatások közül működési célú 281 042 eFt, a 
többi felhalmozásra, útépítésre, közműfejlesztésre, illetve Uniós fejlesztéshez 
(buszpályaudvar) kapcsolódott. 
Feladattal terhelt maradvány keletkezett a lakossági közműfejlesztés, a könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a közoktatás fejlesztési célok 
jogcímeknél. Utóbbi a két szakképző intézményt érintette. 
Elmaradt az előző évitől a közcélú foglalkoztatás támogatása, a 26 269 eFt-tal szemben 
mindössze 13 627 e Ft a teljesítés. A lakossági közműfejlesztési támogatásoknál szembetűnő 
még az elmaradás az előző évhez képest, aminek oka az, hogy a 2001-2003. évben épült 
szennyvízcsatorna hálózat építéssel kapcsolatos befizetések zöme már lezajlott, ennek 
következtében a közműfejlesztési támogatási igények tételen egyre kevesebb bevétel várható. 
Ettől eltekintve mind a központosított támogatások, mind az egyéb kötött felhasználású 
támogatások jogcímeken juttatott források összességében magasabbak voltak az előző évnél, 
ami jórészt jogcímbővüléssel magyarázható (pl. közoktatás fejlesztési célok bővülése, helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó bérpolitikai intézkedések, stb.). 
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A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeken túl, az önkormányzatnál, 
illetve az intézményeknél keletkezett működési és felhalmozási saját bevételek bővítették a 
pénzügyi mozgásteret. 
Az összes önkormányzati bevétel 104 %-os megvalósulást mutat, ez az előző évi 987 487 eFt 
bevételhez képest 2,3 % emelkedés. Ezen belül mind az intézmények mind az önkormányzat 
teljesítette, sőt meghaladta a várt bevételt. 
A beszámolás évében realizálódott önkormányzati saját bevétel 162 128 eFt-ra, a 
módosított előirányzathoz képest 115 %-ra teljesült, az eredetit közel 38 %-kal haladta meg, 
ami részben egyszeri bevételek keletkezésének tudható be. Az előző évi 137 941 eFt bevételt 
az infláció emelkedésénél nagyobb mértékben, 17,5 %-kal lépte túl, ami kedvező, hiszen arra 
enged következtetni, hogy nagyobb mértékben, hatékonyabban hasznosítja vagyonát az 
önkormányzat. 
Saját bevételeket eredményeztek az önkormányzatnál az üzlethelyiségek bérbeadásának díjai, 
a piac üzemeltetéséből, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgáltatásaiból, egyéb 
továbbszámlázott szolgáltatásból, illetve egyéb vagyonhasznosításból keletkező összegek. 
Az önkormányzat saját bevételeinek 27 %-a a városüzemeltetés, 63%-a az egyéb működési 
bevételek jogcímeken képződött, amit a 3/1-3/4. számú mellékletek részletesen tartalmaznak. 
A melléklet szerint a tervezettől lényeges elmaradás mutatkozik a hatósági jogkörhöz köthető 
bevételeknél (okmányiroda), ami csak technikai jellegű okra vezethető vissza. (Az egyéb 
bevételek -ott túlteljesítés jelentkezett- és e jogcím között nem a megfelelő helyen volt a 
megtervezve a piac bevétele.) A „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről” jogcím előirányzatának alulteljesítése a Városüzemeltetési Kft.-től várt 3 000 eFt 
Ipari Park beolvadása miatt adott támogatás más jogcímen történő elszámolása, illetve a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló rendezvény pályázati támogatása mintegy 900 
eFt-tal történő alacsonyabb finanszírozása okozta. Összönkormányzati szinten az intézmények 
többletbevételei miatt 102 % a teljesítés mértéke. 
 
Az intézmények saját bevételei a működésük jellegéből adódó feladatellátásból, 
vagyonhasznosításból illetve humánerőforrás adta lehetőségek kiaknázásából származnak. 
Legjelentősebb bevételt 423 020 eFt-ot a kórház ért el, ami az összes intézményi bevétel közel 
50 %-a. Ezt a forrást az ápolási osztály szolgáltatásáért fizetett térítési díjból, a gyógyszertári 
forgalomból, az élelmezési térítési díjbevételekből, az ügyeleti szolgálat ellátásából és egyéb a 
működési területükhöz kapcsolódó szolgáltatások bevételeiből realizálták. 
Nagyságában jelentős, de a Kórházétól elmarad a Városi Idősek Otthonának 165 550 eFt 
összegű saját bevétele, ami főleg a gondozottak térítési díjából származik. 
Meg kell még említeni a GAMESZ által teljesített 64 405 e Ft bevételt, aminek javarésze a 
karbantartók által végzett munka kiszámlázásából, a konyha működtetéséből származó térítési 
díjakból, illetve bérbeadásból származik. A három intézmény bevétele az összes intézményi 
bevételnek a 78%-a.  
A további 22%-ot az oktatási intézmények tanfolyamok szervezésével, tornatermek, és egyéb 
helyiségek, vagy gépek bérbeadásával érték el. A nem oktatási feladatokat ellátó 
intézményeink, pl. M.I. Könyvtár, Mikszáth K. Művelődési Központ, stb. a szolgáltatásaik 
révén, illetve kisebb mértékben bérbeadásból jutnak bevételekhez. 
Csak az önkormányzatnál képződő forrás, az önkormányzat sajátos működési bevétel. 
Ennek összege 1 569 040 eFt volt a beszámolás évében, ami a módosított előirányzat 99%-a, 
az előző évi ilyen jellegű bevételt 3,4 %-kal haladta meg. 
Ebbe a körbe tartoznak az átengedett központi adók: 
- a gépjárműadó 100 095 eFt,  
- a személyi jövedelemadó átengedett része normatívákhoz 587 211 eFt (a tűzoltóság 
támogatását is tartalmazza), 
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- a személyi jövedelemadó átengedett része 276 296 eFt a jövedelem különbség mérséklésére, 
- az SZJA helyben maradó része 187 506 eFt. Ezek az adónemek 100 %-ra teljesültek. 
A helyi adók között az iparűzési adónál -mint működési célú bevételi forrásnál-, kisebb 
lemaradás mutatkozik (99%) az előirányzathoz képest, de így is igen jelentős nagyságrendet 
képvisel, hiszen 376 396 eFt került befizetésre (3/4. sz. melléklet). Túlteljesült a talajterhelési 
díjból származó bevétel, a 2 000 eFt-tal szemben 175%-os teljesítéssel 3 493 e Ft keletkezett. 
A többi sajátos bevétel részben már ismertetésre került, pl. normatívák, központosított 
támogatások.  
 
A működés biztosításához ebben az évben is elengedhetetlen volt a havonta rendszeresen 
felvett munkabérhitel átlagosan 170 millió Ft/hó összegben, továbbá a 350 millió forint 
rulírozó működési hitelkeret megléte. Pozitívum, hogy a keret megemelésére nem volt 
szükség, így biztosított volt a folyamatos pénzellátás 
 
Az önkormányzat feladatai közé nemcsak az intézmények működtetése tartozik, hanem 
nagyon fontos a fejlesztési, felhalmozási, beruházási tevékenység is. A hosszú távú célok 
stratégiáját a ciklusprogram határozza meg, ennek lebontását éves szintre a költségvetés 
tartalmazza, a megvalósításról pedig a beszámoló ad számot. A fejlesztési elképzelések közül 
azokat lehet megvalósítani, amikre kellő mértékű forrást tud biztosítani az önkormányzat. 
Forráshiány miatt ebben az évben is maradtak el kisebb-nagyobb feladatok, de a megkezdett 
beruházások folytatódtak.  
 
A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök között a támogatásértékű 
felhalmozási bevételek maradnak el a tervezettől, több mint 50 millió forinttal az 
önkormányzatnál. Ennek oka részleteiben a 3/5. sz. mellékletből derül ki, ahol látható, hogy a 
szennyvízelvezetésre tervezett 35 633 eFt teljesítése maradt el, továbbá a Játékvár tagóvoda 
tornaszoba kialakításának előirányzata –bár már 2007. évre is vártuk- szintén 2008. évre 
húzódott át. A kórház rekonstrukciójára itt tervezett 489 574 eFt átkerült a tényleges helyére a 
címzett támogatás előirányzatra, a tényleges teljesítés alapján. 
Céltámogatásban 2007. évben nem részesült az önkormányzat, de a 2006. évre várt 
Céljellegű Decentralizált (CÉDE) bevétel 3 000 eFt a fogorvosi eszközök vásárlásához 
kapcsolódóan, valamint Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 1 800 eFt a Dózsa 
György Általános Iskola tornatermének felújításához megérkezett az önkormányzat 
számlájára. (3. sz. melléklet) 
 
Befejeződött a Szabó Lőrinc Általános Iskola bővítése, amihez a várt 60 000 eFt támogatást 
teljes egészében megkaptuk. 
Ugyanígy megvalósult a még előző ciklusban megkezdett Autóbusz állomás beruházás, ahhoz 
a feltáró út építése, továbbá a Nagyligeti Sporttelep futófolyosójának fűtésfelújítása is. 
Ezekhez a várt támogatásokat az önkormányzat maradéktalanul megkapta. 
A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódott 
479 090 eFt címzett támogatás, ami az előirányzat 42%-a. Az elmaradás a teljesítéstől függő 
finanszírozás következménye, amit negatívan befolyásolt a struktúraváltás, hiszen az eredeti 
tervek egy részét át kell dolgozni az új elvárásoknak megfelelően. Címzett támogatással 
megvalósuló beruházás esetében ez nagyon hosszadalmas és problémás feladat. Eredeti 
előirányzat szintjén megtervezésre került a 2007. évre ütemezett támogatás, módosításként 
pedig ehhez tettük a tényleges teljesítés összegét. Sajnos lemaradás tapasztalható a beruházás 
megvalósításában, hiszen a 2006. évi támogatási ütem lehívása sem volt teljes mértékű, a 
2007. évi pedig teljesen megmaradt. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény szabályozása, valamint a finanszírozási 
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szerződés szerint, a címzett támogatás lehívásának utolsó határideje 2008. december 31. A 
beruházás mielőbbi folytatása nagyon fontos és sürgős feladat, nehogy meghiúsuljon a 
támogatás felhasználása a határidők elmulasztása miatt. 
A struktúraváltáshoz kapcsolódva további 50,2 millió Ft fejlesztési célú támogatást kapott a 
kórház a tárgyévben kiírt pályázaton, amit felhasznált a legsürgősebb átalakításokra. 
 
A beszámolás évében az önkormányzat összes felhalmozási és tőkejellegű bevételei, 101%-
ra teljesültek.  
A teljesítés a 3/5. számú mellékletnek megfelelően 100%, illetve azt meghaladó, mindössze a 
Nógrád Volántól várt bevétel maradt el a tervezettől évközi szerződés-módosítás miatt. 
Kismértékű lemaradás tapasztalható még az előirányzattól a közmű hozzájárulásból és a 
lakástörlesztő részletekből származó bevételeknél, de ellensúlyozta ezt a lakáshoz jutók 
kölcsöntörlesztéseinek realizálása, ami 177%-ra teljesült. 
A felhalmozási jellegű bevételek túlnyomó többsége az önkormányzatnál képződött. Az 
intézményeknél csak kis része, mintegy 81 millió Ft keletkezett, ebből 50,2 millió Ft a 
kórháznál a fentiekben ismertetett célra. A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola a 
szakképzési feladataihoz kapcsolódóan 18 759 eFt felhalmozási bevételhez, a Mikszáth 
GSZSZ további 6 128 eFt támogatáshoz jutott. 
A kommunális adóból a várt 31 300 eFt-tal szemben 30 579 eFt bevétel képződött, az 
előirányzat 98%-a. Ugyancsak fejlesztési jellegű bevétel a belterületi közutak felújítására 
kapott 30 085 eFt, továbbá 20 000 eFt, amit EU-s pályázat saját forrásának kiegészítésére, a 
buszmegálló megépítéséhez nyert el az önkormányzat. 
 
Az önkormányzati bevételek alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 
 

Bevételek megoszlása

Állami támogatás
43,2%

Működési bevételek és adók
15,8%

Felhalmozási bevétel 
3,0%

OEP Támogatás
29,4%

Pénzforgalom nélküli bevétel
0,8%

Felhalmozásra átvett
6,0%Működésre átvett

1,7%

 
 
Költségvetési kiadások 
 
Az összes önkormányzati kiadás a beszámolás évében 9 385 775 e Ft volt, ennek 85,5%-a 
működéshez kapcsolódott és csupán 14,5% volt felhalmozási jellegű. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az önkormányzat által működtetett, kötelező és nem kötelező 
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önkormányzati feladatokat ellátó intézményhálózat igen nagy, annak fenntartása jelentős 
anyagi áldozattal jár. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami támogatás 
mellé egyre több saját forrást kell hozzátenni, hiszen elsődleges feladata az önkormányzatnak 
a működőképesség megőrzése. Ennek érdekében az intézményi szerkezet átalakítására, 
ésszerűsítő intézkedésekre volt -és lesz is- szükség, amelyeket a Képviselő-testület döntése 
alapján hajtunk végre. 
 
Működési kiadásaink között meghatározó nagyságrendűek továbbra is személyi juttatások 
és az ehhez kapcsolódó járulékok, melyek az összes működési kiadás 66,3%-át képezik. Ez 
kevéssel alatta marad az előző évi aránynak, ahol ez 67,6% volt. Ezek a kiadások az 
előirányzotthoz képet 98%-os teljesítést mutatnak, megfelelve a tervezéshez kiadott 
elvárásnak. A minimálbér viszonylag kismértékű emelkedését ellensúlyozta a korábbi 
években megvalósított létszámcsökkentések bérmegtakarító hatása. Sajnos további ilyen 
jellegű intézkedésekre ebben az évben is sor került (pl. Kórháznál) ami újabb egyszeri 
nagyobb kiadással járt, és csak a jövőben fog emiatt csökkenés jelentkezni. 
A bérek és járulékok intézményekhez kötődő aránya 88,2%, 4 693 799 eFt, míg az 
önkormányzat hivatala a tűzoltósággal és városüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók 
juttatásaival együtt 11,8% -ot használ fel, 626 648 eFt-ot (3. sz., 4. sz. mellékletek).  
2007. évben létszámbővüléssel járó feladatátvételre csak a Patvarci Óvoda vonatkozásában 
került sor, ami mindössze 2 főt jelentett. Jóval több a szociális és közoktatási szektorból 
elbocsátottak száma (59 fő), akik közül 57 főt érintően pályázhatott az önkormányzat 
központosított támogatásra. (Ennek hatása 2008. évben lesz érzékelhető.) 
 
A járulékok mértékében összességében nem volt változás.  
A személyi juttatások teljesítésének aránya az intézményeknél magasabb, 99 %, de 
előirányzat túllépésre sehol nem került sor. Egyéb személyi juttatások között az előző évivel 
azonos mértékű volt az étkezéshez adott támogatás a közalkalmazotti szférában. 
 
A dologi kiadások összege 2 369 294 eFt volt, ebből 338 022 eFt (16 872 eFt működési hitel 
kamata nélkül) az önkormányzati hivatalnál, 2 031 272 eFt pedig az intézményeknél 
keletkezett. A kiadásokból az intézményi kiadások aránya 85,7% (1. sz. melléklet) 
A dologi kiadások nagyságát befolyásolta az intézmények nagysága, az ellátandó feladata, 
illetve az épületek állapota. Sok esetben csökkenthetné a fenntartási kiadásokat, ha anyagi 
lehetőség lenne tervszerű -nemcsak a sürgős esetekben- karbantartási, javítási munkák 
elvégzésére, pl, nyílászárók cseréje, szigetelése, stb. Ezekre a feladatokra az intézmények 
jelzése alapján a lehetőségek számbavételével szükséges sorrendet meghatározni, ami majd a 
2008. évet érinti. Az energia és élelmiszer árak év közbeni jelentős emelkedése, továbbá a 
vártnál magasabb infláció egyéb dologi természetű kiadásokat is érintett, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorolt az önkormányzat gazdálkodására, bár ennek ellenére alacsonyabb összeggel 
teljesültek a dologi kiadások. 
 
Ennek nagyobbrészt az az oka, hogy 2006. év végén a beérkezett számlák túlnyomó többségét 
mind az intézmények, mind az önkormányzat kiegyenlítette, míg 2007. év végén a 
kifizetéseket rangsoroltuk de a ki nem egyenlített kötelezettségek a feladattal terhelt 
pénzmaradványban 2008. évben megjelennek. Ezt bizonyítja a feladattal, terhelt 
pénzmaradvány is. Emellett érezhető az intézményi racionalizálás hatása (Szabó L. Általános 
Iskola régi épülete, GAMESZ volt épülete). 
 
Kiadásaink közül 808 998 eFt a Városüzemeltetés feladatnál merült fel, amelyen belül 
biztosította az önkormányzat a tűzvédelmi feladatok kiadásaira a fedezetet, továbbá a 
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Városüzemeltetési Kft. és a Foglakoztatási Kht. által ellátott köztisztasági, parkfenntartási 
síkosság mentesítési munkákra továbbá útkarbantartásokra, közvilágításra, közkutak vízdíjára, 
képviselői tiszteletdíjakra és egyéb, a 3/2. számú mellékletben felsorolt feladatokra a 
szükséges forrást. Az itt felsorolt célokra az összes dologi kiadás 10%-át fordította az 
önkormányzat, ami az előirányzathoz képest 85%-os teljesítést mutat. 
Egyéb működési bevételek és kiadások alcímen kiemelt előirányzatonként és feladatonként 
részletezve 163 771 eFt felhasználását mutatja be 3/3. számú melléklet. Ezek közül néhány 
kiadási előirányzathoz nem kapcsolódik teljesítés, amit feladatelmaradás, vagy elhalasztás 
okozott. Ilyen pl. az új környezetvédelmi program a turisztikai program kidolgozása, a 
vagyonrendezéssel kapcsolatos kiadások, az önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése stb. A 
68%-os teljesítésnek emellett az is oka, hogy mintegy fele kiadással járt az előirányzathoz 
képest a környezetvédelemre, forgalomszabályozásra, önkormányzati kitüntetések 
adományozására fordított összeg. Kifejezetten kedvező, hogy a működési hetel kamataira is 
csak a tervezett költség 67%-át, a 25 000 eFt-tal szemben 16 872 eFt-ot költöttünk. Az egyéb 
kiadások az összes működési célú kiadás 2%-át adják. 
Az önkormányzat támogatást nyújt civil és egyéb szervezetek részére, sport, kulturális és 
egyéb célok megvalósításához. Ezek között közel 146 millió Ft nagyságrendet képviselnek a 
szociálpolitikai juttatások, de közcélú foglalkoztatásra is több mint 59 millió Ft-ot 
fordítottunk. A parkolás megszüntetése miatt keletkezett vesztesége miatt a Városüzemeltetési 
Kft-t 8,8 millió Ft-tal támogatta az önkormányzat. Sportcélú támogatásként összességében az 
egyesületek részére 24 317 eFt került átutalásra. Emellett kulturális célokat 5 684 eFt-tal, 
kistérségi feladatokat 3 072 eFt-tal, a zsidó-múzeum működtetését 2 000 eFt-tal 
finanszíroztuk. Az összes támogatás 98 %-os teljesítést mutat az előirányzathoz viszonyítva, 
ez a kiadások 3,7%-a. 
 
Az önkormányzatnál megvalósított felhalmozási jellegű kiadásokat feladatonként 
részletesen a 3/5 számú melléklet tartalmazza. A 9. sz. melléklet feladatonként és célonként 
mutatja a beruházásokat és felújításokat mind az intézmények, mind az önkormányzat 
vonatkozásában.  
Ezek egy részéhez támogatások kapcsolódtak, amelyek egy részét a bevételeknél részleteztük 
(Szabó L. Ált Isk. bővítés, fogorvosi eszközbeszerzés, stb.). 
A beruházási és felújítási feladatokat elsősorban az önkormányzatnál valósítottunk meg 
összesen 1 181 627 eFt nagyságrendben, míg az intézményeknél 49 738 eFt összeg került 
felhasználásra.  
Az oktatási feladatokat ellátó intézményeink a szakképzés feltételeinek javításához szükséges 
tanműhelyi eszközökre, továbbá egyéb informatikai és audiovizuális eszközök beszerzésére 
fordították a beszámolóban szereplő összeget. Kiemelkedő nagyságrendben –a többihez 
képest- történt e területeken fejlesztés a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolánál, 
továbbá a Mikszáth GSZSZ-nél, ahol 10 millió Ft feletti volt a teljesítés. Említésre méltó még 
a Kórháznál 7 millió Ft, a Balassi Bálint Gimnáziumnál közel 4 millió Ft, illetve a Madách 
Kollégiumnál több mint 3 millió Ft beszerzés. A fejlesztésekhez szakképzésből, illetve 
pályázatok útján elnyert támogatásokból nyertek kiegészítő forrásokat  
Jelentős nagyságrendű fejlesztést hajtott végre a tűzoltóság szerállás építésével, összesen 
13 468 eFt értékben, az előirányzattal összhangban. 
 
Minimális mértékben került sor a Polgármesteri Hivatalnál informatikai eszközök 
beszerzésére, ahol az 5 500 eFt tervezett bővítéssel szemben, csak 352 eFt, mindössze 6% 
teljesítés realizálódott. Feladatelmaradás, illetve elhalasztás miatt, -aminek javarészt 
forráshiány az oka- az útépítések, engedélyezések, területrendezés, kármentesítés és különféle 
tervezések előirányzataiból képződött maradvány. 
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Kedvező, hogy a vis-maior keretet nem kellett felhasználni. 
 
Az önkormányzatnál a már említett felhalmozási célokon túl, igen jelentős több éven 
keresztül megvalósuló, jelenleg is folyamatban lévő beruházás a Dr. Kenessey Albert 
Kórház rekonstrukciójának II. üteme, melyre 2007. évben összesen 494 083 eFt-ot költött az 
önkormányzat. Ennek mindössze 2,5-3%-a (évenkénti ütem szerint változó) önerő. A 
beruházás tartama alatt eddig mintegy 21 millió Ft önerőt igényelt. 
 
Az Áhsz. 40. § (7) bekezdése alapján szöveges értékelést kell készíteni az Európai Uniós 
támogatás segítségével megvalósított programokról. A strukturális alapok által biztosított 
Regionális Operatív Program (ROP) segítségével készült el az új autóbusz pályaudvar, 
aminek építése 2007. évben fejeződött be. A beruházás tényleges összköltsége 334 755 eFt 
volt, a tervezettet 775 eFt-tal haladta meg. A beruházáshoz kapcsolódó uniós támogatás 
297 712 eFt összegben megérkezett, ehhez 20 000 e Ft központosított támogatás társult, az 
önkormányzat a még szükséges 17 043 eFt önerőt időben biztosította. A 10-11. sz. 
mellékletek tartalmazzák a több éves kihatással járó feladatok jellemző adatait, illetve az 
uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását. Az elkülönített számlán bonyolított 
forgalom hűen tükrözi a teljesítéseket, amelyek az előírásoknak megfeleltek. A beruházás 
befejezését követően annak aktiválása, ezt követően pedig átadása a Nógrád Volán részére 
megtörtént. Ehhez kapcsolódva utólag épült meg a buszmegálló öböl és peron 11 196 eFt, 
valamint a feltáró út 78 613 eFt költséggel, amihez 25 000 eFt támogatás társult. Ezek a 
fejlesztések külön-külön kerültek kimutatásra, mivel az nem voltak részei eredetileg a 
beruházásnak. 
 
A kiadások megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: 
 

Kiadások megoszlása

Intézmények kiadásai
73%

Hitel műveletek
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Támogatások
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Egyéb működési kiadások
2%

Városüzemeltetés
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Felhalmozási kiadások
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Hitelműveletek és értékpapír műveletek 
 
Az önkormányzat hitellel kapcsolatos tevékenysége megoszlik a működési, illetve a 
fejlesztési célú hitelek és azok kamatainak kezelésére. 
A napi működés biztosításának érdekében évek óta áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret, 
melynek értékhatára 2006. április 15.-től 350 millió forint. A beszámolás évében ennek 
megemelésre nem volt szükség, mint ahogyan egyéb működési hitel felvételére sem. 
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A rulírozó hitelkeret –bevételek és kiadások folyamatosan változtatják nagyságát- 
igénybevételére, viszont rendszeresen sor került annak ellenére, hogy a nap végén a legtöbb 
alszámla egyenlege átvezetésre kerül a költségvetési elszámolási számlára, csökkentve ezzel 
annak negatívumát. Mint már említettük a kamatkiadásoknál, ennek „jótékony” hatása a 
működési kamatok nagyságát kedvező irányba mozdította el. Elfogadható és kezelhető 
likviditási helyzetre utal az is, hogy a folyószámla mínusz egyenlege 9 764 eFt-tal kevesebb 
volt az előző évinél, -nettó hitel visszafizető volt az önkormányzat- ezért nem jelenik meg 
működési hitelfelvétel a beszámoló 2. sz. mellékletében. 
 
A folyószámla hitelkeret mellett, havonta rendszeresen felvételre került a munkabér hitel, 
melynek összege -április kivételével, amikor 150  millió Ft- havi 170 millió Ft volt. Mivel a 
munkabérfizetésre 2008. januárjában került sor így év végi likvidhitel állomány csak a 
folyószámlahitel egyenlegét tartalmazta, ennek összege -141 328 eFt volt. Évvégén az 
alszámlák egyenlegei maradtak a megfelelő számlán, csak az adó számlákat ürítette az OTP a 
költségvetési számlára. 
 
A 2007. évi működési kamat kiadás 16 872 eFt volt az előző évi 13 083 eFt-tal szemben, ami 
a kamatok emelkedése miatt következett be. Ez az összeg így is elmaradt az előirányzattól, 
annak mindössze 67% -a és tartalmazta valamennyi működési hitel kamatát.  
 
A folyószámla hitelkeret igénybevételét az alábbi grafikon szemlélteti: 
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A felhalmozási célú pénzügyi műveletek alakulása 
 
Fejlesztési hitel felvételére 2007. évben nem került sor. A korábbiakban és a tárgyévben 
keletkezett felhalmozási célú bevételek maradványa elegendő volt a megkezdett beruházások 
önerejének fedezetére, illetve a később érkező támogatások megelőlegezésére is. 
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Fejlesztési hitel törlesztésére a tervezettel azonos összegben, 25 123 eFt-ot fordított az 
önkormányzat. A kifizetett felhalmozási kamat összesen 8 760 eFt volt, ami az előirányzat 
69%-a, a lecsökkent hitelállomány eredménye. 
A hitelekhez szorosan kapcsolódik a hitelfelvételi korlát számítása, ami az önkormányzat 
adataiból számítva kedvezőbb, mint amit a várható adatok alapján számítottunk, összesen 
351 139 eFt. 
Az önkormányzat hitelek, lízingek és garanciavállalások állományát évenkénti, bontásban a 
futamidő végéig a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 
Pénzmaradvány alakulása 
 
Az önkormányzat 2006. évi helyesbített pénzmaradványa 77 951 eFt volt. Ezt az összeget 
növelte még a 2006. költségvetési évhez kapcsolódó 43 eFt normatíva visszafizetés, további  
1 eFt-ot jelentett a korábban igénybe nem vett pénzmaradvány.  
Ebből az igénybevételből 32 649 eFt működéshez, míg 45 346 eFt a fejlesztési kiadásokhoz 
kapcsolódott. 
Az intézményi szférát 68 245 eFt maradvány illette meg, amit teljes egészében fel is 
használtak az intézmények. Pénzmaradványhoz kapcsolódóan többlet támogatás biztosítására 
nem került sor. 
A Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány bevétel 9 750 eFt volt, amely elsősorban az 
előző évi normatíva visszafizetésre került elszámolásra.  
 
A zárszámadási rendelettel érintett év helyesbített pénzmaradványa 119 841 eFt, amelyből  
21. 664 eFt a Polgármesteri Hivatalnál képződött. 
Az intézményi helyesbített maradvány 98 177 eFt, ennek részletezését a 41. sz. melléklet 13. 
sora tartalmazza.  
Az intézmények tekintetében a MÁK felé megküldött beszámoló garnitúrában 2007. évre 
vonatkozóan 169 576 eFt ki nem utalt támogatás került rögzítésre, mivel a garnitúra 
benyújtása megelőzi a pénzmaradvány felhasználásról szóló Képviselő-testületi döntést. 
Az Ámr. 67.§ (2) bekezdése értelmében "A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági 
szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását 
korlátozhatja.", ennek megfelelően -tekintettel a működési hiány nagyságára- jelen 
előterjesztés csak a helyesbített pénzmaradvány felosztására tesz javaslatot. 
Finanszírozási többlet érvényesítésére egyedi elbírálás alapján rendkívül indokolt esetben a 
2008. évi költségvetés következő módosításakor kerülhet sor. 
 
Az intézményi záró pénzkészlet 89 404 eFt volt, ez elsősorban pályázati és szakképzési 
támogatásból származó források maradványa. Ezen összegek felhasználása kötött, így a 
pénzmaradvány elszámolás során az intézmény a célnak megfelelően elköltheti. Az 
ismertetett tételek részletes bemutatását a 43. számú melléklet tartalmazza. 
A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elsősorban felhalmozási eredetű és 
vagyonértékesítésből származik. 
Ugyancsak a Polgármesteri Hivatalnál a 2007. évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési 
kötelezettség 28 622 eFt, ami csökkenti a pénzmaradványt, illetve 6 958 eFt-ot a 2008. évi 
költségvetés terhére kell teljesíteni. 
A kisebbségi Önkormányzat számla maradványa 61 eFt, amely összeget szintén vissza kell 
forgatni a 2008. évi költségvetésbe. 
Az önkormányzat működési maradványa teljes egészében feladattal terhelt. 
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Vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat nettó befektetett eszköz értéke 2007. év végén 14 539 330 eFt volt, ez    
471 762 eFt-tal haladja meg az előző évi értéket.  
Az eszköz csoporton belül befektetett pénzügyi eszközöknél a csökkenés 24 888 eFt volt. 
A tartósan adott kölcsönök (értékesített bérlakások fennmaradó tartozása) esetén a rendszeres 
törlesztésekből és az egyszeri befizetésekből adódott a változás. Az egyéb tartós részesedések 
esetében elsősorban Ipolyszög Község kiválása miatt, továbbá a gazdasági társaságok 
összevonásából keletkezett a csökkenés. 
 
Az immateriális javak esetében a növekedés összesen 5 075 eFt volt.  
A tárgyi eszközök vonatkozásában 246 447 eFt emelkedés figyelhető meg, ami elsősorban a 
még folyamatban lévő beruházások állományának gyarapodásából adódott. Ezen tételek közül 
legnagyobb a Dr. Knessey Albert Kórház Rendelőintézet rekonstrukciója. 
A már aktivált eszközöknél kettőség figyelhető meg: az ingatlanoknál a növekedés volt a 
jellemző, míg a járművek és a gépek berendezések körében a csökkenés dominált. 
A folyamatban lévő beruházásokból a következő jelentősebb összeget képviselő tételek 
kerültek aktiválásra: 
 

• Út felújítások 2006. évi ütem,  
• Buszpályaudvar és a kapcsolódó bekötőút. 

 
A vagyonelemek között a készletek minimális növekedése figyelhető meg mintegy 4 738 eFt 
értékben, a követelések viszont csökkenő tendenciát mutatnak összesen 32 439 eFt értékben. 
A Polgármesteri Hivatalnál a követeléseknél elszámolt értékvesztés meghaladja a 4,4 millió 
forintot. A behajthatatlan követelések számviteli rendezésére 2008. év folyamán kerül sor. 
A saját tőke 821 961 eFt-tal növekedett önkormányzati szinten. Ezt részben az indokolja, 
hogy az előző évi záró állományhoz képest jelentősen csökkent a kötelezettségek állománya. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró bruttóértéke 17 739 627 eFt, az elszámolt 
értékcsökkenés 4 455 097 eFt volt a beszámolás évében. 
Az eszközök bruttóértékének aránya az előző évekhez képest nem változott lényegesen, az 
ingatlanok aránya 85,1 % volt. A gépek berendezések felszerelések 11,8 %-ot, az átadott 
eszközök 0,5% arányt képviseltek. Minimális az immateriális javak és járművek részesedése. 
A nettóérték tekintetében még erősebb a hangsúly eltolódás az ingatlanok irányába, ezek 
közel 95%-ot képviseltek. 
 
A nullára leírt eszközök értéke 1 319 609 eFt volt, amiből legnagyobb volument a gépek 
berendezések képviseltek. Ezek között a járművek csoportjában találhatók a legjobban 
elhasználódottak, mintegy 70%-ban. 
Az eszközök átlagos elhasználódási szintje 25%, ezen belül a járművek esetében 80%, a 
gépek berendezéseknél 75 %, az immateriális javaknál pedig 72% az arányszám. 
2007. évben az állomány növekedés jellemző jogcíme a pénzforgalomból adódó növekedés 
volt.  
 
A beszámoló része az Önkormányzat vagyonleltára és az államháztartás szervezeti 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24. ) 
Kormány rendelet 44/A.§ szerinti vagyonkimutatás, amelyeket szintén tartalmaz a rendelet 
tervezet. 
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Előirányzatok 
 
A 2007. évben öt alkalommal került sor a költségvetés módosítására, ennek főbb indokai a 
következők voltak: 

• minden alkalommal az aktuális teljesítésekhez igazítottuk a központi költségvetési 
kapcsolatokból származó pótelőirányzatokat és a pályázatok útján elnyert 
támogatásokat, 

• az év során végrehajtott intézkedések eredményeként bekövetkezett bevételekkel és 
kiadásokkal korrigáltuk a várható teljesítéseket, 

• az intézmények által jelzett, valamint az önkormányzatnál kimutatott többletek 
fedezetéhez a kereteket megteremtettük, 

• a jelzett belső átcsoportosításokat átvezettük. 
 

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok közül az ÖNHIKI támogatás 373 305 
eFt volt, amit két fordulóban nyert el az önkormányzat (megjegyezzük, hogy a pályázó 
önkormányzatok közül ez volt a legmagasabb összeg). Emellett 12 000 eFt egyéb támogatás 
érkezett, így összesen 385 305 eFt bevétel keletkezett, ami teljes egészében a működési hiányt 
csökkentette. Elszámolását a 37. sz. melléklet tartalmazza. 
Központosított támogatás címén 333 095 eFt többlettámogatást bocsátottak rendelkezésre, 
amiből 7 523 e Ft-ot kellett visszafizetni, mert jogosulatlanná váltunk a felhasználásra. 
(indokolva a bevételeknél). Ennek többsége, 281 042 eFt a működési költségvetéshez 
kapcsolódott, a többi fejlesztési forrást bővített. 
A szociális ellátásokhoz további 111 544 eFt egyéb támogatás érkezett, ebből 97 917 eFt a 
jövedelempótló támogatások előirányzatát növelte, 13 627 eFt pedig a közcélú foglalkoztatás 
elősegítését szolgálta. 
 
A fejlesztési célú támogatások közül ebben az évben is legjelentősebb a címzett támogatás 
volt, amely teljes egészében a kórház rekonstrukcióhoz kapcsolódott (ezt a korábbiakban már 
kifejtettük).  
A központi költségvetés útján kapott támogatások előirányzatainak teljesítéséről a bevételek 
ismertetésénél részletes tájékoztatást adtunk. 
 
 
Közvetett támogatások 
 
A beszámoló 45. számú melléklete az önkormányzat és intézményei által 2007. évben 
közvetetten nyújtott támogatásokat tartalmazza. 
Ezek között legnagyobb arányt a helyi adókkal kapcsolatok kedvezmények jelentik, 
amelyeket adónemenként részletesen bemutatunk. 
Emellett az intézmények által biztosított, olyan támogatásokat szerepeltettük, amelyek 
ingyenes eszköz használatot jelentettek. 
Az önkormányzat a költségvetési rendeletében nevesített összegeken túl további 43,5 millió 
forint sporttámogatást biztosított egyrészt az intézmények, másrészt egyesületek, civil 
szervezetek, illetve a lakosság részére. Ennek túlnyomó többségét a Városi Sportintézmények, 
illetve a tornateremmel rendelkező oktatási intézmények sportcsarnokainak ingyenes 
használata eredményezte. 
Nagyon jelentős az étkeztetéssel összefüggő támogatások nagysága, amit az óvodában és az 
általános és középiskolákban, valamint a kollégiumban étkezésben résztvevők jogszabályban 
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meghatározott köre ingyenesen, illetve 50% kedvezménnyel vehet igénybe. A számított 
adatok alapján ez a támogatás mintegy 37 360 eFt. 
 
Alapítványok, Közalapítványok támogatása 
 
Az Áhsz 40. § (8) bekezdése alapján a szöveges indoklásban részletesen fel kell sorolni a 
közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket, illetve a 
térítésmentesen juttatott eszközök értékét.  
 
2007. évben a fenti szervezetek részére adott támogatások egy részét nevesítve tartalmazza a 
költségvetési rendelet. A Bizottsági hatáskörben javasolt támogatásokról a Képviselő-testület 
külön határozattal dönt. Felhasználásáról az elszámolások alapján tájékoztató készül, melyet a 
Képviselő-testület szintén az áprilisi ülésén tárgyal. 
 
A polgármesteri keretből juttatott támogatások köréről testület negyedévenként kap 
tájékoztatást.  
 
A jogszabályi kötelezettségnek az önkormányzat a fentiek szerint tett eleget. 
 
 
Belső ellenőrzés működtetése 
 
A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenység, melynek eljárási rendjét a költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormány rendelet (továbbiakban Ber.) 
szabályozza. 
Az Ámr. 97.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési 
beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzésének (továbbiakban: FEUVE), valamint belső ellenőrzésének 
működtetéséről.  
 
A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat 2007. évben a Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása útján látta el. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
92. § (10) bekezdése értelmében a polgármester - a külön jogszabályban meghatározott - éves 
ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet 
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti. A 
Társulásban dolgozó belső ellenőrök megállapításai alapján elkészített jelentés külön 
napirendi pontként szintén az áprilisi Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 
 
2007. évben a FEUVE működését az előző évihez hasonlóan a hivatal Gazdálkodási 
Szabályzata biztosította, emellett több pénzügyi, szervezési feladatra, vonatkozó szabályzat 
egészítette ki az előírásokat.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A beszámoló készítője és előterjesztője a 2007. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatát az év eseményeinek jogszabályok előírásai alapján történő dokumentálása szerint 
számszaki adatokkal és szöveges indoklással alátámasztva készítette el. 
 
 
 
Megállapítható, hogy a beszámolás évében az önkormányzat a kötelező és önként vállalt 
feladatait egyaránt ellátta, megkeresve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a zavartalan 
működést és a folyamatos fejlesztést, továbbá az ésszerű gazdálkodást biztosította. 
Az év során előfordult problémákat sikerült megfelelően kezelni, a stabilitást és a likviditást 
megőrizni. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2007. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
 
Balassagyarmat 2008. április 17. 
 
 
          Medvácz Lajos 
            polgármester 
 


