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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 eredmény kimutatást a polgármester a költségvetési 
évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő–testület elé. Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 2008. 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 2008. 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 2008. évi zárszámadásának adatait, a kötelező egyezőségek meglétét és 
hitelességét a beszámoló elkészítését megelőzően a könyvvizsgáló ellenőrizte. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését a 
6/2008. (II. 28.) rendeletével fogadta el, ami 8 514 282 e Ft bevételi, 9 495 820 e Ft kiadási 
főösszeget, 861 792 e Ft működési hiányt tartalmazott és 119 746 e Ft 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 
csökkent 110 850 e Ft-ra, de ez a gazdálkodásra nem gyakorolt hatást. A működési 
forráshiány, 681 825 e Ft-ra, csökkent, ami az eredeti hiánynak a 79 %-a. A csökkenés üteme, 
és mértéke az elmúlt évekhez képest elmarad, amely a következő évre jelentősen érezteti majd 
hatását az önkormányzat likviditási helyzetét tekintve.  
A fenti hiány csökkentés mértékét is csak túlnyomórészt az ÖNHIKI pályázatokon elnyert 
176 millió forint, működési célú támogatás eredményezte.  
Továbbra is működtetjük a kiskincstári rendszert, aminek következtében a 350 millió Ft 
rulírozó folyószámla hitelkeret napi záró egyenlegei a működési hitelkamat fizetési 
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kötelezettséget csökkentették. A munkabérhitel felvételére egész évben szükség volt, ezért a 
fizetendő kamat nagyobb része ennek vonatkozásában merült fel.  
A 2008. év második felében beköszöntő világgazdasági válság hatására a működési és 
fejlesztési hitelkamatok egyoldalú emelésére került sor a pénzintézet részéről.  
A 2008. 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 93,4 %-ban, a kiadások 94,1 %-ban valósultak 
meg, de az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítés történt. A százalékos teljesülések 
tekintetében is jól látható, hogy a kiadási előirányzatok nagyobb mértékben növekedtek, mint 
a bevételi előirányzatok.  
A fejlesztési célú kiadások és bevételek a működési jellegűekhez képest nagyobb mértékben 
maradtak el a várttól, bevételt tekintve 46,8 %, illetve a kiadás 44,5 % 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. A fejlesztési bevételek és 
kiadások tekintetében a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet címzett támogatásból 
történő beruházás lemaradása mintegy 400 millió Ft-os bevétel kiesést eredményezett.  
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására 
vonatkozó pályázat szabta feltételeknek a 2007. évben az önkormányzat 
intézményszerkezetében bekövetkezet változások eredményeként a 2008. évben is megfelelt a 
pályázati kiírásnak.  
 
A 2008. év folyamán két közoktatási jellegű társulás működött a már korábban kibővült 
önkormányzattal.  
-Óvodai Nevelési Intézményi Társuláshoz csatlakozott 2007. augusztus 1-jétől Patvarc 
Község Önkormányzata, és ez 2008. évben is működött, 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, és 2008. évben is működött.  
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása útján kapható támogatások elérése érdekében 
egyéb szociális jellegű társulásokat is működtet az önkormányzat. 
 
Az elmúlt év is bővelkedett eseményekben, nehézségekben és megoldott, illetve megoldásra 
váró feladatokban. A továbbiakban igyekszünk részletes képet adni az önkormányzat 
költségvetésének 2008. évi teljesítéséről mind számszaki, mind szöveges formában, amire az 
Áht. és az Áhsz. előírásai alapján kerül sor. 
 
 
Költségvetési bevételek alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 
1. számú melléklet tartalmazza, eszerint az összes működési célú bevétel 8 432 393 e Ft, a 
felhalmozási célú bevétel  637 635 e Ft volt. Az önkormányzat éves szinten teljesített összes 
bevétele 9 070 028 e Ft, ami 87,3%-a, a módosított előirányzatnak. 
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A 2008. 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 2008. évben keletkezett önkormányzati bevételek között továbbra is az állami 
támogatásból valamint az OEP támogatásból keletkező bevételek dominálnak. 
Feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött normatív támogatás, valamint a költségvetési 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott összegig a helyi önkormányzatokat megillető 
személyi jövedelemadó szolgáltat forrást kötelező és önként vállat feladataink 
végrehajtásához. (2008. évtől a normatívához kapcsolódó SZJA nem jelenik meg külön 
jogcímen, hanem beleolvad az állami támogatás finanszírozás sorokba.) 
A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött támogatások elszámolását a 
mutatószámok alapján a 30-39 sz. mellékletek tartalmazzák.  
2008. évben a bővült a korábban bevezetett teljesítménymutatók köre. Ez alapján történő 
finanszírozás sokkal áttekinthetetlenebbé formálta a normatíva elszámolás rendszerét. 
Valamint elkendőzte a normatíva összegének egzakt megállapításának a lehetőségét. A 
naptári éven belül a két tanév normatívája, külön-külön számolandó 8 hónapra, illetve 4 
hónapra. Mivel egyes jogcímekre két költségvetési törvény ad meghatározást, így az addig 
egy jogcímen szereplő tételeknél duplázódás figyelhető meg. Tehát más a visszaszámolt egy 
ellátottra jutó normatíva összege az első nyolc, és a második félév négy honapjára.  
A különböző kerekítési problémák csak tovább növelik az adott intézményt megillető 
normatív és normatív kötött támogatás meghatározását, nehezítve ezzel a zárszámadás 
számainak kimunkálását. 
Évközben három alkalommal, áprilisban, júliusban és októberben került sor közoktatási, 
illetve szociális normatíva nettó lemondásra. A Központi Óvodánál júliusban pót igény 
benyújtására is sor került mintegy 4,5 millió forint értékben. A lemondás oka, hogy látható 
volt az előző év novemberében közölt várható létszámhoz képest a jelentős lemaradás. A 
lemondások elsősorban a szakképző intézményeket érintették, valamint az Arany János 
Program miatt a Madách Imre Kollégiumot és a Balassi Bálint Gimnáziumot. A Városi Idősek 
Otthonánál 8 000 e Ft lemondás történt. A júliusi normatíva lemondás tartalmazta az 
adóerőképesség javulása miatti SZJA lemondás összegét is 119 122 e Ft összegben ezzel 
párhuzamosan az iparűzési adóbevétel 116 millió forinttal került megemelésre. Ezáltal két 
összeg eredőjeként az Önkormányzat pályázatot nyújthatott be az ÖNHIKI II. fordulójára is. 
Rendkívüli jelentősége volt a sikeres II. fordulós ÖNHIKI pályázatnak, mivel így 116 millió 
forinttal sikerült megemelni a figyelembe vehető sajátos önkormányzati bevételek alapját, 
megóvva ezzel az Önkormányzat 2009. évi költségvetését további közel 130 millió forintos 
ÖNHIKI visszafizetéstől. 
A feladatmutatók tényleges alakulása következtében az év közben már lemondott 
támogatásokon túl, további 23 389 e Ft normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezett 
elsősorban a külföldi tanulók miatt (30-31. sz. mellékletek).  
További visszafizetés keletkezett a központosított és egyéb központi támogatásoknál 279 és 
204 e Ft összegben. A nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó SZJA kiegészítés esetében a 
visszafizetési kötelezettség 17 000 e Ft, amely összeg szintén elsősorban a külföldi tanulók 
miatt keletkezett. Mivel a iparűzési adóerőképesség a módosított bevételi előirányzat 
prognosztizált szintje alatt maradt 2 797 057 Ft-tal, így a jövedelemkülönbség mérséklés 
címen teljesítendő nettó befizetés 14 203 e Ft-ra változott.  
A villamosenergia áremelkedés ellentételezésre nyújtott támogatásból további 5 620 e Ft-ot 
kell visszafizetni a központi költségvetésbe. Ennek oka az év elején a várt adatoktól 
kedvezőbb fogyasztás teljesülése.  
Legtöbb kötelezettség a Mikszáth K. Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a 
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola, valamint Madách Imre Kollégium miatt 
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keletkezett. Javította az elszámolás egyenlegét a Központi Óvoda és a Kiss Árpád Általános 
iskola elszámolása. 
Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy 2008. évben az önkormányzatot a 
mutatószámok alapján ténylegesen megillető összes támogatása 2 390 568 e Ft volt, a 2007. 
évi 2 489 545 e Ft 96%-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 minimális visszafizetési kötelezettség 47 000,- Ft keletkezett. 
A kötött felhasználású támogatások jelentős hányada az önkormányzati tűzoltóság 
működtetéshez kapcsolódott 274 496 e Ft összegben, ami az előző évi 247 115 e Ft-hoz 
képest 27 381 e Ft-tal emelkedett, elsősorban a létszámbővülés miatt. 
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, valamint a 2.sz. háziorvosi kör 
részesül OEP támogatásban. 
Az OEP-től a beszámolás időszakában kapott összes támogatás 2 834 498 e Ft volt, az előző 
évi 2 798 402 e Ft-tal szemben, ami 100,1%-os teljesítést mutat.  
 
A 2008. költségvetési évben a Kórház részére finanszírozás címén csak a központosított és 
egyéb központi támogatások kerültek átutalásra. Az Önkormányzat saját forrásból a Kórház 
működését nem támogatta. A továbbított központi források elsősorban a bérpolitikai 
intézkedésekhez 161 330 e Ft, valamint helyi szervezési intézkedésekhez / létszámcsökkentés 
/ kapcsolódtak 37 242 e Ft. 
Az Önkormányzatot 2008. évben megillető összes központosított támogatás és egyéb 
központi támogatás összege 613 855 e Ft. 
Ezen tételek volumenében célirányosan felhasználásra kerültek / 41 .sz. melléklet /. 
A legnagyobb összegű tételek az alábbi jogcímeken érkeztek : 

• Helyi szervezési intézkedések támogatása 82 556 e Ft, 
• 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 198 604 e Ft, 
• 207. év után járó 13. havi juttatás 77 661 e Ft, 
• Helyi önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók kereset kiegészítése 77 661 e Ft, 
• Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatásai 32 030 e Ft, 
• Villamosenergia áremelkedésének ellentételezése 18 694 e Ft. 

 
A szociális feladatokhoz biztosított 124 537 e Ft teljes egészében célirányosan felhasználásra 
került. 
 
A 2008. költségvetési évben 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.). 
 
Az ÖNHIKI támogatás két jogcímén elért bevétel összesen 175 770 e Ft volt. 
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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 101,3 %-os megvalósulást mutat, ez az előző évi 983 730 e 
Ft bevételhez képest 6,7 % emelkedés. Ezen belül mind az intézmények mind az 
önkormányzat teljesítette, sőt meghaladta a várt bevételt. 
A beszámolás évében realizálódott önkormányzati saját bevétel 156 246 e Ft-ra, a 
módosított előirányzathoz képest 112 %-ra teljesült.  
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 28 %-a a városüzemeltetés, 67%-a az egyéb működési és 
4,5 % a finanszírozási bevételek jogcímeken képződött, amit a 3/1-3/4. számú mellékletek 
részletesen tartalmaznak. 
A Polgármesteri Hivatal bevételei 28 054 e Ft-tal 128%-ra teljesültek, ezt elsősorban az egyéb 
bevételek és a hatósági jogkörhöz kötődő bevételek növekedése okozta. 
A piac működési bevételei a tervezett szinten alakultak. 
Az önkormányzati tűzoltóságnál elsősorban a szolgáltatási bevételekből és a továbbszámlázott 
telefontérítésből származott többlet. 
Az ÁFA tételek esetében az év első négy hónapjában elő fordított ÁFA gyakorlat növelte a 
bevételeket, igaz ezen tételekhez kiadási is társul, így az Önkormányzat pénzügyi helyzetét 
nem javította. 
Az Önkormányzati lakások kezelésből származó 11 750 e Ft bevétel azonos összegben a 
kiadási oldalon is megjelenik. 
Az Üzlethelységek bérletidíja jogcímen a teljesítés 109% -os , ami elsősorban a 2008. évben 
jelentkező egyszeri nagyobb összegű kompenzációkból adódik / CBA Bajcsy úton /. 
A finanszírozási bevételek / 3/4 sz. melléklet / elsősorban olyan bevételek jelennek meg , 
amelyek valamilyen vagyoni elemhez vagy beruházáshoz kapcsolódnak. 
A kamatbevételek sajnos egyre kisebb tételt jelentenek, ezt elsősorban a kiskincstári rendszer 
működtetése okozza. A rendszer célja a kamat kiadások optimalizálása, hiszen a hitel után 
fizetendő kamat minden esetben meghaladja a betéti kamat mértékét.  
Az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz 406 e Ft volt, elsősorban 
rendezvényekhez kapcsolódik / Anna napi Búcsú /. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a támogatás értékű működési bevételek 134 116 e Ft-tal járultak 
hozzá a város feladatainak megvalósításához. 
A főbb tételek a következők szerint alakultak: 

• Patvarc és Ipolyszög községek hozzájárulása a körjegyzőség és az intézményi 
társulások fenntartásához 25 089 e Ft, 

• Szociális feladatok támogatása 15 351 e Ft, 
• Kistérségi társulás által nyújtott támogatás 65 016 e Ft, 
• 2008. évi népszavazás működési kiadásainak fedezetére 3 848 e Ft, 
• SZJA visszatérülés 13 958 e Ft, 
• Érettségi vizsgák támogatása 3 582 e Ft, 
• Mezőőri szolgálat támogatása 600 e Ft. 

 
Az intézmények saját bevételei a működésük jellegéből adódó feladatellátásból, 
vagyonhasznosításból illetve humánerőforrás adta lehetőségek kiaknázásából származnak. 
Ennek összege 907 687 e Ft volt, amely összegből 14 180 e Ft az államháztartáson kívülről 
átvett működési célú pénzeszköz. 
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Legjelentősebb bevételt 484 998 e Ft - ot a kórház ért el, ami az összes intézményi bevétel 
több mint 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 173 639 e Ft 
összegű saját bevétele, ami főleg a gondozottak térítési díjából származik. 
Meg kell még említeni a GAMESZ által teljesített 67 730 e Ft bevételt, aminek javarésze a 
karbantartók által végzett munka kiszámlázásából, a konyha működtetéséből származó térítési 
díjakból, illetve bérbeadásból származik.  
A Mikszáth Kálmán GSZSZ bevétele 73 191 e Ft volt, ami szintén elsősorban a 
diákétkeztetésből származott. 
A szintén étkeztetést is végző Madách Imre Kollégium bevétele 37 058 e Ft. A kollégium 
jelentős bevételeket ér el a szálláshely hasznosításából is. 
A további bevételeket értek el az intézmények tanfolyamok szervezésével, tornatermek, és 
egyéb helyiségek, vagy gépek bérbeadásával. A nem oktatási feladatokat ellátó 
intézményeink, pl. M.I. Könyvtár, Mikszáth K. Művelődési Központ, stb. a szolgáltatásaik 
révén, illetve kisebb mértékben bérbeadásból jutnak bevételekhez. 
 
Az intézményi szférában képződött támogatásértékű működési bevétel 2 856 895 e Ft volt, 
amelyből 2 832 988 e Ft a korábban részletezett OEP támogatás. További 23 907 e Ft a más 
forrásból átvett pénzeszköz . Ezen tételek elsősorban pályázati feladatokhoz kapcsolódnak 
elszámolási kötelezettséggel.  
E területen legnagyobb bevételt a Madách Imre Könyvtár és a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ érte el. 
 
Csak a Polgármesteri Hivatalnál képződő forrás, az önkormányzat sajátos működési 
bevétel. Ennek összege 1 192 102 e Ft volt a beszámolás évében, ami a módosított előirányzat 
106,3%-a. Az előző évi ilyen jellegű bevételtől jelentősen elmarad mivel a normatívához 
kapcsolódó SZJA a normatíva és a normatív kötött támogatás soron szerepel.  
Ebbe a körbe tartoznak az átengedett központi adók: 
- a gépjárműadó 97 844 e Ft,  
- a személyi jövedelemadó átengedett része 201 559 e Ft a jövedelem különbség 
mérséklésére, 
- az SZJA helyben maradó része 188 880 e Ft.  
A helyi adók között az iparűzési adónál -mint működési célú bevételi forrásnál-, a teljesítés 
113 %-os, 693 871 e Ft került befizetésre (3/4. sz. melléklet). A talajterhelési díjból és az 
egyéb sajátos bevételek előirányzat egyaránt 66%-ra teljesült.  
 
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. 
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Forráshiány miatt ebben az évben is maradtak el kisebb-nagyobb feladatok, de a megkezdett 
beruházások folytatódtak.  
 
Fejlesztési célú hitel felvételére 2008. évben nem került sor. 
 
A felhalmozási bevételek két nagy csoportra oszthatók : 

• Pályázathoz kapcsolódó támogatások, 
• Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevételek. 

Az első tétel teljesülést döntően meghatározza a kapcsolódó beruházás megvalósításának 
üteme. 
A második esetben az elérhető bevételt elsősorban a piaci viszonyok és az értékesíthető 
vagyon elemek mennyisége, minősége határozzák meg. 
A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök között a támogatásértékű 
felhalmozási bevételek teljesítése 23,5% 161.391 e Ft. 
A bevételi lemaradás e soron elsősorban technikai jellegű, mivel a Kórház rekonstrukcióhoz 
kapcsolódó címzett támogatás itt került megtervezésre az előírásoknak megfelelően. Ezen 
tétel kiszűrése után a teljesítés már kedvezőbb 73,1 %-os arányt mutat. 
 
A kórház rekonstrukciójára itt tervezett 655 529 e Ft címzett támogatásból 2008 évben az 
ismert okok miatt csak 188 141 e Ft lehívására nyílt lehetőség, a tényleges teljesítés alapján.  
Céltámogatásban 2008. évben nem részesült az önkormányzat. 
Céljellegű Decentralizált (CÉDE) bevétel 1 990 e Ft a fogorvosi eszközök vásárlásához 
kapcsolódóan, valamint Területi Kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 10 000 e Ft a 
Óvodai tornaszoba kialakításhoz kapcsolódóan megérkezett az önkormányzat számlájára. (8. 
sz. melléklet). 
További 21 585 e Ft a lakáshoz jutás feltételinek támogatására címen került elszámolásra a 
fejlesztési bevételek között. Ilyen normatíva jogcím 2008. évtől már megszűnt, de az ÖNHIKI 
átmeneti jelleggel még a 2007. évi szinten engedi e bevételt itt szerepeltetni. 
 
Az intézményi területen a  Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetnél HEFOP 
pályázathoz kapcsolódóan és OEP támogatásból 145 959 e Ft támogatásértékű felhalmozási 
bevétel könyvelésére került sor. Ez az összes intézményi bevétel 99%-a. 
 
A beszámolás évében az önkormányzat összes felhalmozási és tőkejellegű bevételei 
államháztartáson kívülről átvett fejlesztési célú pénzeszközökkel együtt, 64,2%-ra 
teljesültek.  
A lemaradást elsősorban az okozza, hogy 2008. évben meghiúsult az Ifjúság úti iskola 
komplexum értékesítése a becsült értéken. 
Egyre csökkenő mértékű a korábban értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteiből 
befolyt bevétel 11 140 e Ft , 85,6%. 
A lakáshoz jutók kölcsöntörlesztéseinek realizálása meghaladja a tervet, ami 178%-ra 
teljesült. 
Növelte a fejlesztési bevételeket a korábban kiépített szennyvíz csatorna rendszerre történő 
rákötésért Nógrádmarcal gesztor által fizetett 10 476 e Ft, amiből 4 041 e Ft Balassagyarmat 
Város Önkormányzatát illette. E tranzakcióhoz kapcsolódó ÁFA tételeket szintén tartalmazza 
a fejlesztési mérleg. 
A felhalmozási ÁFA bevétele esősorban a DT Omega Kft-vel megkötött csereüzletből adódik. 
A felhalmozási jellegű bevételek túlnyomó többsége az önkormányzatnál képződött.  
Az intézményeknél csak kis része, mintegy 19 millió Ft keletkezett. Kiemelve a két 
legnagyobb tételt a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola a szakképzési feladataihoz 
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kapcsolódóan 12 401 e Ft felhalmozási bevételhez, a Mikszáth GSZSZ további 4 587 e Ft 
támogatáshoz jutott. 
A kommunális adóból a várt 29 000 e Ft-tal szemben 30 164 e Ft bevétel képződött 
volumenében közel azonos szinten mint az előző évben , az előirányzat 104%-a.  
A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó központosított támogatás 10 168 e Ft. 
 
 
Az önkormányzati bevételek alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 
 

Bevételek megoszlása

Állami támogatás
41,3%

Működési bevételek és 
adók

20,7%

Felhalmozási bevétel 
1,4%

OEP Támogatás
31,3%

Pénzforgalom nélküli 
bevétel
1,2%

Felhalmozásra átvett
2,2%

Működésre átvett
1,9%

 
 
Költségvetési kiadások 
 
Az összes önkormányzati kiadás a beszámolás évében 9 102 990 e Ft volt, ennek 93,3%-a 
működéshez kapcsolódott és csupán 6,7% volt felhalmozási jellegű. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az önkormányzat által működtetett, kötelező és nem kötelező 
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.  
 
Működési kiadásaink között meghatározó nagyságrendűek továbbra is személyi juttatások 
és az ehhez kapcsolódó járulékok, melyek az összes működési kiadás 64,6%-át képezik. Ez 
kevéssel alatta marad az előző évi aránynak, ahol ez 66,3% volt. Ezek a kiadások az 
előirányzotthoz képet 98%-os teljesítést mutatnak.  
A 2008. évi bértömeget növelte az 5%-os béremelés, valamint az, hogy az elmúlt évben a 
2007. évre vonatkozóan két heti, a 2008. évre vonatkozóan pedig egy havi bérnek megfelelő 
13. havi juttatás került kifizetésre. 
További növekedést okozott az évközben kétszer fizetett egyszeri kereset kiegészítés 15 000 
Ft/fő és 20 000 Ft/fő összegben. 
Az előző tételek miatt a létszámcsökkentésből eredő megtakarítás hatása így nem érzékelhető 
egzakt módon. 



 - 9 - 

 A bérek és járulékok intézményekhez kötődő aránya 86,3%, 4 738 051 e Ft, míg az 
önkormányzat hivatala a tűzoltósággal és városüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók 
juttatásaival együtt 13,7% -ot használ fel, 754 061 e Ft-ot (3. sz., 4. sz. mellékletek).  
 
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 2 646 556 e Ft volt, ebből 386 136 e Ft (17 055 e Ft működési 
hitel kamata nélkül) az önkormányzati hivatalnál, 2 260 420 e Ft pedig az intézményeknél 
keletkezett. A kiadásokból az intézményi kiadások aránya 85,4% (1. sz. melléklet) 
A dologi kiadások nagyságát befolyásolta az intézmények nagysága, az ellátandó feladata, 
illetve az épületek állapota, valamint az energia kiadások növekedése. Sok esetben 
csökkenthetné a fenntartási kiadásokat, ha anyagi lehetőség lenne tervszerű -nemcsak a sürgős 
esetekben- karbantartási, javítási munkák elvégzésére, pl, nyílászárók cseréje, szigetelése, stb.  
Az 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. 
 
Kiadásaink közül 963 476 e Ft a Városüzemeltetés feladatnál merült fel, amelyen belül 
biztosította az önkormányzat a tűzvédelmi feladatok kiadásaira a fedezetet, továbbá a 
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 8,3%-át fordította az 
önkormányzat, ami az előirányzathoz képest 66%-os teljesítést mutat. 
Az igazgatási feladatok kiadásai összesen 89%-ra teljesültek, a tűzvédelmi feladatok 94%-ra , 
e két tétel kiemelése azért fontos mert az összes városüzemeltetési kiadás 83,7 %-át jelentik. 
 
Egyéb működési bevételek és kiadások alcímen kiemelt előirányzatonként és feladatonként 
részletezve 181 480 e Ft felhasználását mutatja be 3/3. számú melléklet. Ezek közül néhány 
kiadási előirányzathoz nem kapcsolódik teljesítés, amit feladatelmaradás, vagy elhalasztás 
okozott. Ezen alcímen az összes teljesítés 74%-os. Kifejezetten kedvező, hogy a működési 
hetel kamataira is csak a tervezett költség 68%-át, a 25 000 e Ft-tal szemben 17 055 e Ft-ot 
költöttünk. Az egyéb kiadások az összes működési célú kiadás 2%-át adják. 
2008. évtől ezen az alcímen belül már megjelent a tornateremhez kapcsolódó PPP kiadás is 9 
047 e Ft összegben.  
Jelentősebb volument képvisel még az ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás befizetése 26 146 e 
Ft és Elszámolás a központi költségvetéssel tétel 28 938 e Ft. 
 
Az önkormányzat támogatást nyújt civil és egyéb szervezetek részére, sport, kulturális és 
egyéb célok megvalósításához mintegy 328 553 e Ft összegben. Ezek között közel 184 millió 
Ft nagyságrendet képviselnek a szociálpolitikai juttatások 40 millió forinttal meghaladva az 
előző évi szintet. A közcélú foglalkoztatásra 56 137 e Ft-ot fordítottunk. Sportcélú 
támogatásként összességében az egyesületek részére 29 728 e Ft került átutalásra. Emellett 
kulturális célokat 5 588 e Ft-tal, kistérségi feladatokat 2 353 e Ft-tal, a zsidó-múzeum 
működtetését 2 352 e Ft-tal támogatta az Önkormányzat. 
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A mozi működési támogatása 5 000 e Ft volt, a különböző projekt feladatokhoz kapcsolódó 
kiadás 4 547 e Ft –ban realizálódott. 
A Média Kht támogatására 24 500 e Ft-ot fordítottunk. 
 Az összes támogatás 98 %-os teljesítést mutat az előirányzathoz viszonyítva, ez a kiadások 
3,9-a. 
 
Az intézmények önkormányzati támogatása 97 %-ra teljesült. 
 
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, melyeket a bevételeknél is részletezi az 
előterjesztés.  
A beruházási és felújítási feladatokat elsősorban az önkormányzatnál valósítottunk meg 
összesen 363 597 e Ft nagyságrendben, míg az intézményeknél 173 101 e Ft 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 
intézményhez képest- történt e területeken fejlesztés a Szondi György Szakközépiskola és 
Szakiskolánál 30 049 e Ft, továbbá a Mikszáth GSZSZ-nél, ahol 9 637 e Ft  volt a teljesítés. A 
Kórháznál a teljesítés 114 640 e Ft, amiből 91 442 e Ft HEFOP forrásból valósult meg. 
Balassi Bálint Gimnáziumnál közel 1,7 millió Ft, illetve a Madách Kollégiumnál több mint 
2,5 millió Ft beszerzés. A fejlesztésekhez szakképzésből, illetve pályázatok útján elnyert 
támogatásokból nyertek kiegészítő forrásokat  
 
A Polgármesteri Hivatalnál informatikai eszközök beszerzésére, 5 363 e Ft fordított az 
Önkormányzat. 
Feladatelmaradás, illetve elhalasztás miatt, -aminek javarészt forráshiány az oka- az 
útépítések, engedélyezések, területrendezés, kármentesítés és különféle tervezések 
előirányzataiból képződött maradvány. 
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 2008. évben összesen 196 028 e Ft-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 igényel. 
 
További jelentősebb beruházások az alábbiak voltak : 

• Játékvár Óvoda torna szoba 20 049 e Ft, 
• Földterület csere 48.483 e Ft, 
• Város rehabilitációs pályázat 15 180 e Ft. 

 
Az Áhsz. 40. § (7) bekezdésével érintett Európai Uniós támogatás segítségével 
megvalósított kifizetésre 2008. évben nem került sor.  
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A kiadások megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: 
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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. 
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.  
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 2009. januárjában került sor így év végi likvidhitel állomány csak a 
folyószámlahitel egyenlegét tartalmazta, ennek összege -126 602 e Ft volt. Évvégén az 
alszámlák egyenlegei maradtak a megfelelő számlán, csak az adó számlákat ürítette az OTP a 
költségvetési számlára. 
 
A 2008. évi működési kamat kiadás 17 055 e Ft volt az előző évi 16 872 e Ft-tal szemben, ami 
elenyésző növekedés ahhoz képest, hogy a kialakult pénzügyi válság miatt a számlavezető 
pénzintézet többször is kamatot emelt.  
A kamat kiadások szinten tartása a munkabérhitel fokozott menedzselésnek eredménye. 
 Ez az összeg így is elmaradt az előirányzattól, annak mindössze 68% -a és tartalmazta 
valamennyi működési hitel kamatát.  
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A folyószámla hitelkeret igénybevételét az alábbi grafikon szemlélteti: 
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A grafikon jól szemlélteti az előző évihez képest romló pénzügyi helyzetet , a tendencia 
szerűen lefelé tartó trendet lefelé tartó. A 2007. évben ez a görbe inkább U alakra emlékeztet, 
amely mélypontja az év közepén volt. 
 
A záró egyenleg görbéjére illeszthető lineáris trendfüggvény meredeksége -515 e Ft. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az év során banki naponként 515 e Ft-tal csökkent a záró 
egyenleg az egészév átlagát tekintve, prognosztizálva a fejlődés irányát. 
 
A felhalmozási célú pénzügyi műveletek alakulása 
 
Fejlesztési hitel felvételére 2008. évben nem került sor. A korábbiakban és a tárgyévben 
keletkezett felhalmozási célú bevételek maradványa részben elegendő volt a megkezdett 
beruházások önerejének fedezetére, illetve a később érkező támogatások megelőlegezésére is. 
 
Fejlesztési hitel törlesztésére a tervezettel azonos összegben, 28 123 e Ft-ot fordított az 
önkormányzat. A kifizetett felhalmozási kamat összesen 7 491 e Ft volt, ami az előirányzat 
78%-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 
551 881 e Ft. A kedvezőbb adatot elsősorban az iparűzésiadó többlete okozza.  
Az önkormányzat hitelek, lízingek és garanciavállalások állományát évenkénti, bontásban a 
futamidő végéig a 10. számú melléklet tartalmazza. 
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Pénzmaradvány alakulása 
 
Az önkormányzat 2007. évi helyesbített pénzmaradványa 110 902 e Ft volt.  
Ebből az igénybevételből 58 264 e Ft működéshez, míg 52 638 e Ft a fejlesztési kiadásokhoz 
kapcsolódott. 
Az intézményi szférát 89 238 e Ft 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 21 664 e Ft volt, amely elsősorban az 
előző évi normatíva visszafizetésre került elszámolásra.  
 
A zárszámadási rendelettel érintett év helyesbített pénzmaradványa -32 962 e Ft, amelyből -
160 838 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. 
Az intézményi helyesbített maradvány 127 876 e Ft, ennek részletezését a 27. sz. melléklet 
13. sora tartalmazza.  
Az intézmények tekintetében a MÁK felé megküldött beszámoló garnitúrában 2008. évre 
vonatkozóan 89 730 e Ft 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 elsősorban csak a helyesbített pénzmaradvány felosztására tesz javaslatot. 
Finanszírozási többletre vonatkozó intézményi igényeket a 29/a. sz. melléklet tartalmazza. 
Ezzel kapcsolatban a rendelet 6.§ ( 5 ) bekezdése két változatban került megfogalmazásra. 
Amennyiben a Képviselő-testület az " A " változatot támogatja, akkor a 2009. évi 
költségvetésbe további 26 533 e Ft, kiadás épül be a melléklet szerinti részletezéssel a 2009. 
évi költségvetési rendeletben megállapított 65 000 e Ft terhére.  
A GAMESZ –nál szereplő tételek számlával vagy szerződéssel lekötöttek. Az Arany János 
Tehetséggondozó Programra biztosított támogatás elszámolás köteles, tehát ha nem használja 
fel az intézmény vissza kell fizetni azt. 
Amennyiben a Képviselő-testület a " B " változatot támogatja, úgy többlettámogatás nem 
kerül megállapításra. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett -160 838 e Ft maradványt a következő évek 
költségvetésének terhére kell ki gazdálkodni. 
 
Az intézményi záró pénzkészlet 139 188 e Ft volt, ez elsősorban pályázati és szakképzési 
támogatásból származó források, valamint OEP támogatás maradványa. Ezen összegek 
felhasználása kötött, így a pénzmaradvány elszámolás során az intézmény a célnak 
megfelelően elköltheti. Az ismertetett tételek részletes bemutatását a 29. számú melléklet 
tartalmazza. 
A Polgármesteri Hivatalnál a 2008. évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési 
kötelezettség 43 787 e Ft, ami csökkenti a negatív pénzmaradványt.  
A kisebbségi Önkormányzat számla maradványa 11 e Ft, amely összeget vissza kell forgatni a 
2009. évi költségvetésbe. 
Szintén a 2009. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani a 38. sz. és a 41.sz. mellékleten 
szereplő feladattal terhelt tételekre. 
Az önkormányzati intézmények működési maradványa teljes egészében feladattal terhelt. 
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Vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat nettó befektetett eszköz értéke 2008. év végén 14 377 211 e Ft volt, ez 162 
119 e Ft csökkenést jelent az előző évi adathoz képest.  
Az eszköz csoporton belül befektetett pénzügyi eszközöknél a csökkenés 13 569 e Ft volt. 
A tartósan adott kölcsönök (értékesített bérlakások fennmaradó tartozása) esetén a rendszeres 
törlesztésekből és az egyszeri befizetésekből adódott a változás. A gazdasági társaságok 
esetében értékvesztés elszámolására 2008. évben nem került sor.  
 
Az immateriális javak esetében a csökkenés összesen 4 744 e Ft volt.  
A tárgyi eszközök vonatkozásában 38 739 e Ft csökkenés figyelhető meg, ami elsősorban a 
beruházási aktivitás alacsony szintje  / Kórház rekonstrukció / miatt adódott.  
A már aktivált eszközöknél kettőség figyelhető meg: az ingatlanoknál és a járműveknél a 
csökkenés volt a jellemző, addig a gépek berendezések körében a növekedés dominált. 
A növekedés elsősorban a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelő intézetnél mutatkozik. 
A folyamatban lévő beruházásokból a következő jelentősebb összeget képviselő tételek 
kerültek aktiválásra: 
 

• Óvoda tornaszoba, 
• Mártirok úti játszótér, 
• Jókai, Viola és Móricz Zsigmond út felújítási munkái. 

 
A vagyonelemek között a készletek minimális növekedése figyelhető meg mintegy 6 361 e Ft 
értékben, a követelések viszont csökkenő tendenciát mutatnak összesen 25 425 e Ft értékben. 
A Polgármesteri Hivatalnál a követeléseknél elszámolt értékvesztés meghaladja az 5,2 millió 
forintot. A behajthatatlan követelések számviteli rendezésére 2008. év folyamán megtörtént. 
A romló vagyoni helyzetet jelzi a saját tőke 86 549 e Ft-tal történő csökkenése önkormányzati 
szinten.  
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró bruttóértéke 18 007 846 e Ft, az elszámolt 
értékcsökkenés 4 811 682 e Ft volt a beszámolás évében. 
A bruttóérték 268 219 e Ft növekedést mutat az előző évihez képest. 
Az eszközök bruttóértékének aránya az előző évekhez képest nem változott lényegesen, az 
ingatlanok aránya 85,1 % volt. A gépek berendezések felszerelések 12,1 %-ot, az átadott 
eszközök 0,3% arányt képviseltek. Minimális az immateriális javak és járművek részesedése. 
A nettóérték tekintetében még erősebb a hangsúly eltolódás az ingatlanok irányába, ezek 
közel 94,3%-ot képviseltek. 
 
A nullára leírt eszközök értéke 1 386 860 e Ft volt, amiből legnagyobb volument a gépek 
berendezések képviseltek. Ezek között a járművek csoportjában találhatók a legjobban 
elhasználódottak, mintegy 70,6%-ban. 
Az eszközök átlagos elhasználódási szintje 26,7%, ezen belül a járművek esetében 84,7%, a 
gépek berendezéseknél 72,9 %, az immateriális javaknál pedig 74,3% az arányszám. 
Összességében tehát az immateriális javak és tárgyi eszközök összetétele nem változott 
lényegesen az elmúlt évhez képest, de az átlagos elhasználódási szint a visszapótlás ellenére 
1,7 %-al növekedett. A beruházott érték tehát nem fedezte az elszámolt értékcsökkenés 
értékét. 
 
2008. évben is az állomány növekedés jellemző jogcíme a pénzforgalomból adódó növekedés 
volt.  
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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. 
 
Előirányzatok alakulása 
 
A 2008.költségvetési  év tekintetében hét 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, 

• a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása, beruházások előirányzatainak biztosítása, 
• az intézmények által jelzett, valamint az önkormányzatnál kimutatott többletek 

fedezetéhez a kereteket megteremtettük, 
• a jelzett belső átcsoportosításokat átvezettük. 
 

Összességében önkormányzati szinten az költségvetés főösszege 892 671 e Ft-tal növekedett, 
ebből 247 121 e Ft a fejlesztési, míg 645 550 e Ft a működési költségvetéshez kapcsolódik. 
A működési költségvetésen belül a dologi kiadások növekedése 365 278 e Ft, a személyi 
juttatások és járulékai 168 142 e Ft-tal haladják meg az eredetileg tervezett szintet. 
Az Önkormányzat intézményeinél a növekedés 542 435 e Ft, ebből 322 706 e Ft illeti a 
működési részt, 221 126 e Ft a fejlesztési növekmény. 
 
A központi költségvetésből biztosított előirányzatok közül az ÖNHIKI támogatás 175 770 
e Ft volt, amit két fordulóban nyert el az önkormányzat. Az elszámolást  a 42. sz. melléklet 
tartalmazza. 
Központosított és egyéb központi támogatás címén 613 855 e Ft többlettámogatást 
bocsátottak rendelkezésre.  Ennek többsége, 603 687 e Ft a működési költségvetéshez 
kapcsolódott, a többi fejlesztési forrást bővített. 
A szociális ellátásokhoz további 124 537 e Ft egyéb támogatás érkezett, ebből 109 969 e Ft a 
jövedelempótló támogatások előirányzatát növelte, 14 568 e Ft pedig a közcélú foglalkoztatás 
elősegítését szolgálta. 
 
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása 274 496 e Ft. 
 
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 
ismertetésre került).  
A központi költségvetés útján kapott támogatások előirányzatainak teljesítéséről a bevételek 
ismertetésénél részletes tájékoztatást adtunk. 
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Közvetett támogatások 
 
A beszámoló 45. számú melléklete az önkormányzat és intézményei által 2008. évben 
közvetetten nyújtott támogatásokat tartalmazza. 
Ezek között legnagyobb arányt a helyi adókkal kapcsolatok kedvezmények jelentik, 
amelyeket adónemenként részletesen kerül bemutatásra. 
Emellett az intézmények által biztosított, olyan támogatásokat szerepeltek, 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 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 
meghatározott köre ingyenesen, illetve 50% kedvezménnyel vehet igénybe. A számított 
adatok alapján ez a támogatás mintegy 39 180 e Ft. 
 
A helyi adókkal kapcsolatos közvetett támogatások a következők szerint indokolhatók. 
 
Az adójóváírás jogcímei –jogalapi törléseken kívül- az alábbiak lehetnek:  

- méltányossági törlések, {Art. 134.§} 
- elévülés miatti törlések, {Art. 164.§} 
- behajthatatlanság miatti törlések, {Art. 162.§} 
- kis összegű törlések, {Art. 162.§ (5) bek.} 
- felszámolás miatti jóváírások. {Art. 134.§} 

 
Méltányosság címén törölt összegek: 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 133. §-a alapján 
fizetési könnyítés abban esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem 
róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle 
elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 
Magánszemély esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is 
engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy 
egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel 
aránytalanul súlyos megterhelést jelent. 
A fenti törvényi feltételek fennállásának vizsgálata mellett 2008. évben méltányosság címén 1 
esetben engedélyezett az adóhatóság éven belüli megtérüléssel késedelmi pótlékkal terhelt 
fizetési halasztást 72.400.-Ft összegben.  
Részletfizetést több adónemre vonatkozóan 9 adózónak engedélyezett az önkormányzati 
adóhatóság vezetője, melyből 6 adóalany kedvezménye megszüntetésre került, mivel a 
részletfizetés feltételeit nem teljesítették. Ennek megfelelően a ténylegesen engedélyezett 
részletfizetések összege 247.721.-Ft, melyből 88.340.-Ft éven belüli, 159.381.-Ft pedig éven 
túli megtérülésű. A fentiekből késedelmi pótlékmentes részletfizetés 2 esetben történt 
engedélyezésre.  
Az Art. 134. §-a alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 
adótartozást, valamint bírság –vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok 
megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 
veszélyezteti. A fentieken túl más személy adóját az adóhatóság nem engedheti el és nem 
mérsékelheti. 
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A 2008. évben 3 adózó bírságtartozását, vagy egy részét (305.568.-Ft) és 1 adózó bírság és 

pótléktartozását (31.467.-Ft) engedte el. A késedelmi pótlékmentes részletfizetés időszakára 

elengedett pótlék összege 3.291.-Ft. 
 

 

Elévülés miatti törlések: 
Az időmúlás az adózásban is a jogérvényesítés megszűnését eredményezi, az elévülési idő 
leteltét követően az adóhatóságnak megszűnik az a joga, hogy az adókötelezettségek 
teljesítését ellenőrizze, az adótartozást végrehajtsa. Az adótartozás végrehajtásához, a 
költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó 
napjától számított 5 év elteltével évül el. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az 
adótartozás végrehajtásához való jog elévülése az adózó felszámolását elrendelő végzés 
közzététele napján megszakad és az elévülés az ezt követő naptól a felszámolás befejezéséről 
szóló végzés közzététele napjáig nyugszik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe 
vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi 
pótlékot is elévültnek kell tekinteni. 
Mindezeket figyelembe véve 2008. évben elévülés címén 2.419.709.-Ft adó- és késedelmi 

pótléktartozást töröltünk és 659.929.-Ft túlfizetést írtunk elő. 

 
Behajthatatlan adótartozások törlése: 
 A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság törli az adózó adótartozását, ha a tartozásért 
helytállni köteles személyekkel szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenül 
zárult, és az adóhatóság felszámolási eljárást nem kezdeményezett. (Megjegyezzük, hogy a 
végrehajthatatlanság címén törölt adótartozást az adóhatóság újból előírja, ha a végrehajtáshoz 
való jog elévülési idején belül az adótartozás végrehajthatóvá válik.)  
Behajthatatlanság címén 2008. évben helyi adótartozás nem került törlésre. 
 
Kis összegű tartozások miatti törlések: 
Az Art. 162. § (5) bekezdése alapján az adótartozást megállapító adóhatóság törölheti a 10 
000 forintot meg nem haladó adótartozást, ha a tartozás nyilvántartása, a behajtás érdekében 
szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. 
Az így törölt tételekről az adóhatóság külön nyilvántartást vezet. Annak érdekében, hogy a 
költségek ne haladják meg (levelezés, csekk) a bevételek összegét évente az adóhatóságunk 
a kisösszegű 100 Ft alatti tartozásokat –különösen késedelmi pótlék - leírja. Ez 
összhangban van az adószámla egyenlegének értesítési kötelezettségével, hiszen ezt az 1.000 
forintot meghaladó összegű tartozások vagy túlfizetések esetén kell csak kiadni.  
2008. évben ezen a címen 660 adózót érintve 20.539.-Ft adó –és pótléktartozást töröltünk és 

226 adózónak 6.458.-Ft túlfizetést írtunk elő. 

 
Felszámolás miatti törlések: 
Felszámolási eljárás megindulását követően az adóhatóságnak semmiféle külön 
jogérvényesítő lehetősége nincs, sőt még a meglévő végrehajtási cselekményei is 
megszűnnek. A felszámolási eljárás során szinte a „0”-val egyenlő a megtérülése esélye.  
A felszámolónak bejelentett hitelezői igényt az adóhatóság a felszámolás befejezéséről hozott 
jogerős bírósági végzés alapján törli el. 
Felszámolás címén 2008. évben 2.193.106.-Ft adó –és késedelmi pótléktartozás került 

eltörlésre.  
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A helyi adórendeletekben biztosított adómentességek, illetve kedvezmények: 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 45/1996.(XII.31.) önkormányzati 
rendelet alapján 2008. évben:  
 
a) A komfort nélküli lakások teljes adómentességben részesülnek a rendelet szerint, 

amely 2007. évben 141 adózót érintett 336 e Ft összegben, 2008. évben pedig 153 
adózót 373 e Ft összegben. A 2009-es évre a jelenleg érintett adózói kört és a 2009. 
január 1-től életbe lépett adómérték változásokat figyelembe véve 621 e Ft összegű 
közvetett támogatást prognosztizálunk. 

b) Adómentességben részesült 2008. évben az az egyedül élő nyugdíjas, aki a 70. 
életévét betöltötte,  és a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezett, feltéve ha 
a  nyugdíja nem érte el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresének összegét. 
2007. évben ezen a címen 18 adózó, 2008. évben pedig 12 adózó részesült 
adómentességben. 2008. évben a magánszemélyek kommunális adója mértékének 
emelésével egyidejűleg ezen mentességi kör felülvizsgálata is megtörtént.  

      Ennek megfelelően 2009. január 1-től 1 lakás és 1 garázs után adómentességben részesül az 

az egyedül élő nyugdíjas, aki a 65. életévét előző év december 31-ig betöltötte és a nyugdíján 

kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, ha a nyugdíja nem éri el a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 250 %-át. (Ez az összeg 2009. évben 71.250.-Ft) A 2009. évben 
adómentességben részesülők körét egyenlőre csak becsülni lehet, mivel tényleges adatok nem 
állnak rendelkezésünkre, így mindezek figyelembe vételével került a támogatottak száma és a 
támogatás összege tervezve. 

c) A Kóvár területén lévő adótárgyakat 50 %-os adókedvezmény illeti meg. Ennek 
megfelelően 2007. évben 31 adózót illetett meg 66 e Ft, 2008. évben pedig 32 adózót 70 
e Ft összegben adókedvezmény. 2009. évre az adómérték változást figyelembe véve 97 e 
Ft adókedvezményt terveztünk. 

d) A rendelet 50 %-os adókedvezményt biztosít azon adózó számára, aki a szociális 
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdésének a.) 
pontja szerint aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy vakok 
személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A 2007. és 2008. 
évben ilyen címen egyetlen adózó sem kapott kedvezményt, ezért a Képviselőtestület ezt 
az adókedvezményt 2009. január 1-től megszüntette.  

e) A 2008. december 31-ig hatályos szabályozás szerint teljes adómentességben részesült 
egy gépjárműtároló után a súlyos mozgáskorlátozott személy, amennyiben ezen a 
címen az adóhatóságtól gépjárműadó mentességet kapott. Ennek megfelelően 2007. 
évben 178 adózó részesült 708 e Ft mentességben a 2008. évben pedig 194 adózó 792 e 
Ft összegben.  2009. január 1-től egy gépjárműtároló után már csak 50 %-os adókedvezmény 

illeti meg a fenti adóalanyokat. Mindezeket és az emelt adómértéket figyelembe véve, a 2008. 
évre adómentességben részesülők számával kalkulálva 582 e Ft kedvezmény került tervezésre.   

f) 2009. január 1-től 1 adótárgy után adómentességben részesül az I. és II. rokkantsági csoportba 

tartozó adóalany. Több adótárgy esetén az adóalanyt elsődlegesen a lakás után illeti meg az 

adómentesség. A Humánszolgáltatási Osztállyal történt egyeztetés alapján az 
önkormányzat illetékességi területén hozzávetőlegesen kb. 200 fő tartozhat ezekbe a 
rokkantsági csoportokba, de ezen személyek egy része valószínűleg 
ingatlantulajdonnal/vagyonértékű joggal/lakásbérleti joggal nem rendelkezik 
Balassagyarmat illetékességi területén, így adómentességben nem részesülhetnek. 
Mindezeket figyelembe véve a 2009. évre egy becsült mentességi kör és összeg került 
tervezésre. 

 
 



 - 19 - 

A helyi iparűzési adóról szóló 8/2003.(III.28.) számú önkormányzati rendelet alapján: 
 
- Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek az 

adóévben elért vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 500.000 Ft-ot. 
A helyi iparűzési adó esetében jelenleg ez az egyetlen adómentességi formula működik. A 
2007. évben 434 adózót érintett 1889 e Ft összegben, 2008-ban pedig 403 adózót 1.761 e 
Ft összegben. A 2009. évre a 2008. évvel azonos mértékben került megtervezésre a 
várható támogatás összege. 

- Az adózót 25 %-os adókedvezmény illeti meg 2007. december 31-ig, amennyiben az 
adóévben elért vállalkozási szintű adóalapja 500.000 Ft és 1.000.000 Ft között van.  
Ezen a címen 2007. évben 158 adózó részesült 580 e Ft összegű adókedvezményben, de 
mivel ez a kedvezmény megszűnt 2008. január 1-től, így az adózók már nem vehetik 
igénybe ezt az adókedvezményt. 

- Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól a beruházás megkezdésének 
évétől legfeljebb 2007. december 31-ig  

a) az „Ipari Park” területén, valamint a Fáy András utcában lévő 3154/2 helyrajzi 
számú 58.255 m2-es kiemelt ipari területen beruházást megvalósító és ezzel ott 
vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozás, az e területen végzett 
tevékenységéből képződő árbevétele után. 

b) Balassagyarmat város közigazgatási területén legalább 3 milliárd forint értékű 

termék-előállítást szolgáló beruházást és ezzel 100 fő többletfoglalkoztatását 

megvalósító vállalkozás, az e tevékenységből képződő árbevétele után.  

c) Balassagyarmat város közigazgatási területén legalább 2 milliárd forint értékű 
szolgáltatási tevekénység végzését szolgáló beruházás, amennyiben ezzel legalább 
100 fő többletfoglalkoztatását vállalja, az e tevékenységből képződő árbevétele után. 

 
A rendeletileg biztosított mentességek közül összegét tekintve 2007. évben ez tette ki a 
legnagyobb volument. Az Ipari Parkban és a Déli Ipartelepen 2007. évben összesen 3 
adózó részesült 135.530 e Ft összegű mentességben. Mivel a fenti adómentesség 2007. 
december 31-ével megszűnt így 2008-tól ez a mentesség már nem illeti meg az 
adózókat. 

 
 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 35/2004.(XII.17.) számú 
önkormányzati rendelet alapján: 
 
A rendelet szerint 50 %-s talajterhelési díjkedvezményben részesül: 
a. minden egyedülálló abban az esetben, amennyiben jövedelme nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének kétszeresét; 
Ezen a címen 2007. évben 17 adózó részesült 58 e Ft, 2008. évben pedig 13 fő 42 e Ft 
díjkedvezményben. 

       
b. azok a nyugdíjas házastársak, ahol az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. Ilyen a kedvezményt 
2007. évben 13 adóalany igényelt 47 e Ft összegben, 2008. évben pedig 6 adóalany 26 e Ft 
összegben. 
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c. az  egyedül élő nyugdíjas, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte és a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik. Ezen 
a címen 2007. évben 97 adózó részesült 248 e Ft, 2008. évben pedig 77 fő 165 e Ft 
díjkedvezményben. 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2007.07.01-től elfogadta a települési folyékony 
hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 16/2007.(IV.28) számú rendeletet, 
mely alapján mindazoknak, akik nincsenek rákötve a csatornahálózatra, vagy  nincs kiépítve a 
csatornahálózat az ingatlan előtt, akkor az elfogyasztott vízmennyiség alapján 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, mely levonható a talajterhelési díj 
alapjából. A fenti rendelet alapján már 2008. évben is csak az I. félévre vonatkozóan 
keletkezett talajterhelési díjfizetési kötelezettsége az adózóknak.  
Mindezeket figyelembe véve, mivel a fenti díj levonhatósága miatt az adózóknak 
talajterhelési díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, ezért 2009. évre ilyen címen nem 
került tervezésre támogatás. 
 
 
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.  
 
2008. 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.  
 
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 2008. 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 
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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. 
 
2008. 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! 
 
A beszámoló készítője és előterjesztője a 2008. 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. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet elfogadásáról az SZMSZ 
31.§ 5/a. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata 2008. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
Balassagyarmat 2009. április 10. 
 
 
          Medvácz Lajos 
            polgármester 
 


