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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 2009. 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 2009. évi költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben történt. 
 
A költségvetési beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, a Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás, valamint az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit is, továbbá 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 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Új Ámr.) 225. § (3) 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 2009. évi zárszámadásának adatait, a kötelező egyezőségek meglétét és 
hitelességét a beszámoló elkészítését megelőzően a könyvvizsgáló ellenőrizte. 
 
 Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetését a 7/209. (II. 19.) rendeletével fogadta el, ami 867 525 eFt működési hiányt 
tartalmazott és 367 363 eFt fejlesztési hiánnyal számolt. 
A költségvetési év során az évközi változások miatt –központi költségvetési támogatások, 
jogszabályi változások, gazdasági háttér- többször került sor az eredeti költségvetés 
módosítására és az utolsó módosítást követően az önkormányzat működési hiánya 420 331 
eFt-ra, fejlesztési hiánya 362 055 eFt-ra csökkent. 
A működési hiány előirányzata a módosított 420 M Ft-tal szemben 166,6 M Ft-ra teljesült, 
amit részben az évközi törvénymódosítást követő járulékcsökkenés okozott, elsősorban 
azonban a rendkívül takarékos gazdálkodás következménye.  
 
A 2009. évi költségvetés teljesítését az alábbi tényezők befolyásolták: 

• A külső gazdasági körülmények hatása  
A makrogazdasági környezet a világgazdasági válság elhúzódó hatásával számol, ami 
az önkormányzati bevételekre is érezhető negatív hatást gyakorol. Csökkenő az 
iparűzési adóbevétel nagysága, alacsonyabb szintű az üzlethelyiségek kihasználtsága, 
a bérleti díjak emelése nem indokolt, hiszen a megfizethető mértéket nem érdemes 
túllépni. A fizetési morál is egyre rosszabb, hiszen minden téren növekvő terhek 
sújtják a vállalkozásokat. 
Az adóbevételeknél a válság végleges hatását még nem látjuk, hiszen a 2009. évi 
bevallás elkészítésének határideje május 31. Az éves adatok alapján, a feldolgozást 
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követően a 2009. évben befolyt iparűzési adóból még elképzelhető, hogy 
visszautalandó kötelezettsége keletkezik 2010-ben az önkormányzatnak. 

 
• A bevételek kiesése mellett, az előző évről áthúzódott normatíva visszafizetési 

kötelezettség igen jelentős volt, ami egyrészt a 2009. évi elszámolásból, másrészt a 
Magyar Államkincstár által 2007. évet érintően megállapított -főként külföldi tanulók 
miatt- visszafizetési kötelezettségből keletkezett. A több mint 90 millió forint egyszeri 
kiadás, majd ezt követően az évközi lemondások miatti közel 91 millió Ft bevétel 
kiesés a likviditási gondokat felerősítette. 

 
• Az évközi változások, a gazdálkodás területén mutatkozó kiszámíthatatlan külső 

hatások mellett, az év közben jelentősen módosuló jogszabályi háttér is rendkívül 
sok bizonytalanságot okozott az önkormányzat működésében. Az önkormányzatoktól 
teljes egészében elvonásra került a járulék csökkenés miatti megtakarítás, ugyanakkor 
az ÁFA 25%-os emelését kiadás-megtakarításból kellett fedezni. 

 
• Folytatódott a forráskivonás az egészségügyi ellátórendszerből, mely –azon túl, 

hogy a kórházak eladósodása év végére országos szinten óriási méreteket öltött– 
olyan, évközben is folyamatosan változó finanszírozással párosult, amit intézményi és 
fenntartói szinten nem lehetett kompenzálni. 

 
Mindezek együttes hatására, félévkor látható volt, hogy az intézményi, önkormányzati és 

hivatali költségvetést egyaránt felül kell vizsgálni, mert a pénzügyi helyzet nem tette lehetővé 
az eredeti költségvetés finanszírozását.  
A költségvetések teljeskörű felülvizsgálata eredményeként, jelentősen csökkent az intézményi 
kiadások volumene, amit részben a feladatok racionalizálása miatt bekövetkezett 
létszámcsökkenés, részben a szociális ellátási feladatok átalakításának megkezdése, továbbá 
az oktatási intézmények -beiskolázást érintő- struktúrájának módosítása okozott.  
Emellett a városüzemeltetési kiadások áttekintését követő ésszerűsítése is a 
költséghatékonyság irányában hatott, és megtakarítást eredményezett (lakásgazdálkodás, 
szemétszállítás, parkfenntartás). Ezen túl, szükségessé vált egyes tervezett feladatok 
elhalasztása is. 
Az évközi folyamatos működéshez szükséges forrás biztosításához jelentősen hozzájárult az 
ÖNHIKI pályázaton a két fordulóban, valamint a miniszteri keretből elnyert, több mint  
263 M Ft támogatás, ami országosan a legmagasabb volt. 
 
Az önkormányzati kiadások finanszírozását a bevételek mellet csak folyamatos hitel 
igénybevételével tudtuk biztosítani. A minden hónapban felvett és visszafizetett 170 M Ft 
munkabérhitel, valamint az év közben 500 M Ft-ra megemelt rulírozó működési hitelkeret 
mellé 300 M Ft összegű, igen kedvező kondíciójú fejlesztési célú hitel felvételére kötöttünk 
szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként. Ebből év végéig –a pályázati döntések 
elhúzódása miatt– csak 14 M Ft igénybevételére került sor. 
Ezzel párhuzamosan drágult a költségvetés egyensúlyának fenntartása, hiszen a nagyobb 
mértékű hitelállomány miatt, az előző évhez képest több mint a duplájára nőttek a 
kamatkiadások. 
 
Év közben, további takarékossági intézkedésekre került sor a gazdálkodás szinte minden 
lehetséges területén, ennek következtében a kiadások 95,2%-ra teljesültek, viszont a fent 
vázolt hatások miatt a bevételek is elmaradtak a tervezettől, de a kiadásokénál némileg 
magasabb szinten, 96%-ban realizálódtak.  
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Ennek ellenére, 2009. év végére az előző évhez képest nőtt a hitelállomány, csökkent a 
pénzmaradvány és a likviditási problémák miatt emelkedett a szállítói állomány is.  
 
A fejlesztési bevételek és kiadások egyaránt lényegesen elmaradtak az előirányzatoktól, 
melynek oka, hogy minimális források képződtek, mert az ingatlan értékesítések fizetőképes 
kereslet hiányában elmaradtak és a pályázati döntések elhúzódása miatt a támogatások sem 
érkeztek a tervezett ütemben. A kiadások teljesítésénél is szem előtt tartottuk a finanszírozási 
lehetőségeket, így ott is csak mintegy 38%-os a megvalósulás. 
 
Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy negatív irányú 
folyamatok ellenére –ami túlnyomórészt külső hatás következménye- sikerült a város 
pénzügyi egyensúlyának biztosítása. A továbbiakban részletesebben kerülnek bemutatásra az 
elmúlt év fontosabb eseményei számszaki és szöveges formában egyaránt. 
 
Költségvetési bevételek alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 
1. számú melléklet tartalmazza. Eszerint az önkormányzat működési bevételei 8 274910 eFt-
ra, 96%-ban teljesültek, míg a felhalmozási célú bevétel összege 632 822 eFt, 38,5% volt. 
 
A működéshez kapcsolódó önkormányzati bevételek között ebben az évben is az egyik 
legnagyobb volument a normatív állami támogatásból keletkező bevételek jelentették  
1 859 669 eFt összegben. A lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött támogatások 
igénylésének és folyósításának rendjében az előző évhez képest lényeges változás nem volt, a 
fajlagos összegek csökkentek, -jó esetben változatlanul maradtak- a külső gazdasági 
események hatására. 
Az eredeti igényléshez képest (1 951 402 eFt) 2009-ben év közben két alkalommal összesen 
91 822 eFt feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva lemondását tette szükségessé az ellátotti 
létszám tervezetthez viszonyított lényeges csökkenése, ami érzékenyen érintette az 
önkormányzat likviditását. A változás többsége a Szondi György Szakközépiskola és 
Szakiskola, valamint a Mikszáth K. Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola túligénylése 
miatt keletkezett, de a Városi Idősek Otthona és a Madách Imre Kollégium lemondása is 
meghaladta intézményenként a 10 millió forintot. A nagyobb mértékű júliusi lemondást 
követően visszavont állami támogatás hiányát a szeptemberben érkező helyi adó bevételek 
kompenzálták, így lehetett a pénzügyi helyzetet kezelni.  
Mindezen túl az év végi elszámolás során, a tényleges mutatók alapján további mintegy 
33 M Ft államháztartással szembeni kötelezettséget mutattunk ki, de pénzforgalom 
szempontjából ez a 2010. évet fogja terhelni. Ez az összeg tartalmazza a normatíva 
elszámolásból eredő -kivételesen pozitív egyenlegű-, közel 9 millió Ft normatíva igényt, az 
ÖNHIKI támogatásból –az elszámolás metodikája alapján- keletkezett ugyanekkora összegű 
visszafizetést, a járulék megtakarítás elszámolásából adódó közel 5 millió forint 
kötelezettséget is. Ebben szerepel továbbá a 2009. évben lemondott diáklétszám miatt, a nem 
kötelező feladatok ellátásához kapott SZJA kiegészítést is, amit technikailag nem lehetett 
érvényesíteni a lemondás során, csak az elszámolás keretében fizethető vissza.  
A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, 
valamint a normatív kötött támogatások elszámolását a mutatószámok alapján 
feladatmutatónként, illetve intézményenként a 31-40. sz. mellékletek tartalmazzák.  
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A kötött felhasználási célra kapott 518 557 eFt normatíva tartalmazza a pedagógus és 
szociális szakvizsga 5 686 eFt, a diáksport 1 908 eFt támogatását, de legnagyobb volumenű a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működtetéséhez érkezett 311 737 eFt, illetve a közcélú 
foglalkoztatás lebonyolításához biztosított 199 226 eFt támogatás. 
 
2009. évben központosított támogatásként 220 414 eFt forráshoz jutott az önkormányzat. 
Ezen belül a legtöbb cél a közoktatáshoz kapcsolódott: 
- közoktatás fejlesztési célokra, ezen belül informatikai, minőségbiztosítási és  
      teljesítményösztönzésre      21 701 eFt,  
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására     9 503 eFt,  
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra    9 841 eFt, 
- Új Tudás Műveltség program keretében az osztályfőnöki munka, a sajátos nevelési igényű  
   gyermekekkel történő foglalkozás, az integrációs nevelési feladatok elismerése céljára  
   9 807 eFt jutott. 
 
Jelentős támogatást sikerült elnyerni a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódóan a 
létszámcsökkentési döntésekből következő többletköltségekhez, illetve a prémiumévek 
programban részvevő munkavállalók juttatásaihoz, összesen 22 503 eFt összegben. 
Útfelújításra 2 912 eFt, a helyi közösségi közlekedés (NÓGRÁD VOLÁN támogatása) 
működtetéséhez pedig 2 672 eFt támogatás érkezett. 
A bérpolitikai intézkedések támogatására (kereset kiegészítésre) 144 775 eFt-ot biztosított a 
központi költségvetés, ami az intézmények támogatását is teljeskörűen tartalmazta. 
 
A kötött felhasználású normatív állami támogatás és a központosított támogatások 
elszámolásból eredő különbözetek az elszámolások rendjéből következően év közben részben 
már visszafizetésre kerületek, (esélyegyenlőségi pályázat 677 eFt) részben 2010 évben 
rendeződtek közel 2,5 millió forint összeggel (közcélú foglalkoztatás, létszámcsökkentés 
elszámolása). 
 
A normatív állami támogatások mellett jelentős nagyságrendű bevételi forrás az OEP 
finanszírozás, amit az egészségügyi feladatokhoz biztosítanak (Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet, Fogászati Társulás, Védőnői szolgálat). Ezen a területen jelentős 
forráskivonás figyelhető meg, mivel a struktúraváltást követően a nem súlyponti intézmények 
finanszírozása egyre csökkenő tendenciát mutat s az évközi többszöri, előre nem látható 
változások rendkívüli bizonytalanságot idéztek elő az ellátórendszerben. 
Évközben előirányzat módosításra emiatt nem került sor, így a teljesítés a tervezetthez képest 
80 M Ft-tal marad el, de 2008. évhez viszonyítva az elmaradás 166 M Ft. Ez a 
forráscsökkenés kihatott a működési kiadások teljesítésére, mivel nem volt lehetőség az év 
végén érkezett számlák kiegyenlítésére, rendkívül nagymértékű szállítói tartozás halmozódott 
fel, aminek nagyságrendje meghaladta a 300 M Ft-ot (a 2008. évi záró állományhoz képest 
120 M Ft-tal több). 
Az OEP finanszírozási körbe tartozó Kórház tartozásállományának nagyságrendje torzítja az 
önkormányzat összesített működési kiadásának szintjét, hiszen a pénzforgalmi szemlélet miatt 
ez nem mutatható ki az év tényleges kiadásaiban, így nem tükröz valós képet a 
gazdálkodásról.  
Az óriási kötelezettség állomány egyébként jelentősen csökkent a januári plusz finanszírozás 
megérkezését követően (decemberben kellett volna átutalni), de az év végi állomány még 
nagyon magas volt. 
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A TB bevételkiesés felgyorsította az eladósodást, növelte a szállítói sorbanállást, és 
mértéke már veszélyezteti az ellátás színvonalát. Nagyon fontos feladat a jövőben ennek a 
tendenciának a megállítása a csődhelyzet elkerülése érdekében. 
A Kórháznál kialakult pénzügyi helyzet ellenére önkormányzati működési támogatás 
folyósítására nem került sor, azonban a fenntartó -költségvetési lehetőségeihez képest- 
jelentős önerőt vállalt a pályázati forrásból megvalósításra kerülő fejlesztések érdekében. 
 
A központi finanszírozás mellett meghatározó nagyságrendű finanszírozási forrás az 
önkormányzat sajátos bevételeiként érkező helyi, illetve átengedett adókból származó 
bevétel. 
A helyi adók közül az iparűzési adó volumenét rendkívül negatívan érintette a gazdasági 
válság, ugyanis a vállalkozások bevétele a recesszió hatására több területen visszaesett. 
Szemléletesen bizonyítja ezt a tényt, hogy míg az előző 2008. évi iparűzési adóbevétel 
693 871 eFt volt, addig 2009-ben 623 050eFt-ra, közel 71 M Ft-tal alacsonyabb szinten 
teljesült. Tovább rontja a helyzetet, hogy több vállalkozás 2010-ben is előlegcsökkentést kért 
a megromlott anyagi helyzete, illetve bevétel elmaradása miatt (ami előrejelzi az előző évi, 
esetleges negatív előjelű elszámolást). 
A válság hatása még nem látható teljesen, elhúzódása az elkövetkező néhány évben még 
várhatóan érezhető lesz. Az adónem APEH által történő átvétele a későbbiekben csökkenteni 
fogja az önkormányzat rálátását és esetleges hatását ezekre a befizetésekre, amit szintén 
negatívumként él meg az önkormányzat. 
A kommunális adóból származó 47 538 eFt bevétel 3 %-kal nagyobb mértékű, mint az 
előirányzott összeg, a fejlesztési forrásainkat növeli. Ennek összege 17 374 eFt-tal haladja 
meg az előző évit, némileg ellensúlyozva az iparűzési adóbevétel elmaradását. 
Az átengedett központi adók közül a gépjárműadónál elmaradást látunk az előirányzottól, itt 
95%-os a teljesítés. Az átengedett SZJA bevételek a tervezett szinten alakultak. 
Az összes adóbevétel alakulásának figyelembe vételével megállapítható, hogy a megelőző év 
831 759 eFt bevételével szemben 773 598 eFt önkormányzati forrás képződött 2009. 
évben, ami több, mint 58 M Ft elmaradást jelentett. 
 
A központi költségvetési kapcsolatokból, illetve az adókból származó bevételeken túl, az 
önkormányzatnál, illetve az intézményeknél keletkezett működési és felhalmozási saját 
bevételek bővítették a pénzügyi lehetőségeinket. Egyre nagyobb teret „enged” a központi 
finanszírozás rendje a saját bevételeknek, hiszen a csökkenő támogatás nem veszi figyelembe 
már több éve a működési kiadások emelkedését. 
A gazdasági kényszer következtében az intézmények és az önkormányzat egyaránt a 
lehetőségek legoptimálisabb kihasználására törekedett, ami a saját bevételek emelkedéséhez 
vezetett. A romló fizetési morál, a nyomott bérleti díjak és kiadatlan önkormányzati 
üzlethelyiségek ellenére az összes önkormányzati saját bevétel 106,4 %-ban, 1 087 906 eFt-ra 
teljesült, ami 76 909 eFt-tal haladja meg az előző évi bevételt (2. sz. melléklet).  
 
Ezen belül az intézményeknél képződött 916 704 eFt forrás (az összes bevétel 84,3 %-a), 
amiben nagy súllyal szerepel az étkezési térítési díjbevétel. Ennek oka részben a térítési díjak, 
részben az ÁFA kulcs emelése, de a szolgáltatás nagyobb mértékű igénybevétele is, főleg a 
szociális étkeztetés területén. 
Megjegyezzük, hogy a Városi Idősek Otthonában a szociális ellátó rendszer átvilágítása során 
megállapítást nyert, hogy a térítési díj mértéke olyan magas, hogy a reális bevételek elérése 
érdekében azok évközi csökkentése volt indokolt. 
Az intézmények további bevételeket realizáltak a működésük jellegéből adódó 
feladatellátásból, vagyonhasznosításból (bérbeadás) illetve humánerőforrás adta lehetőségek 
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(vizsgáztatások, tanfolyamok) kiaknázásából. A Kórháznál az általa működtetett gyógyszertár 
az egyik legnagyobb bevételi forrás, de a központi ügyeleti szolgálat és az ápolási osztály 
szolgáltatása is jelentős összeget képvisel a bevételek között. 
 
A beszámolás évében realizálódott önkormányzati saját bevétel 171 202 eFt volt, ami a 
módosított előirányzat 99%-a, viszont az eredeti előirányzatot 57 612 eFt-tal haladja meg. Az 
emelkedés egy részét az ÁFA bevételek növekedése, nagyobb részét az eredetileg nem 
tervezhető működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel 42 M Ft-tal eredményezi 
(ebben több mint 41 M Ft a kompetencia alapú TÁMOP támogatás). Ez a működési célú 
pályázat 100%-os finanszírozású, az oktatási intézményeket érinti és az oktatással kapcsolatos 
többletfeladatok finanszírozására, képzésekre fordítható, amellyel a pályázattal érintett 
pedagógusok anyagi elismertsége is javult. 
 
Az önkormányzatnál az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevétel tervezettől történő 
elmaradása, jelzi a vállalkozások gazdasági helyzetének romlását, hiszen a lejárt bérleti 
szerződések újrakötése során több esetben nem volt érvényesíthető a korábbi bérleti díj 
mértéke. Az üresen álló üzlethelyiségek jelentős veszteséget okoznak, hiszen az alapvető 
üzemeltetési költségeket és társasházi közös költséget ezek után is fizetni kell.  
A gazdasági válságra való tekintettel, a képviselőtestület úgy döntött, hogy 2009-ben az 
infláció mértékével nem emeli meg a bérleti díjat.  
A bérleti díjbevételeknél elmaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős, nettó 
értékben több mint 12 M Ft. 
A városi piac üzemeltetéséből kisebb mértékű, 1,5 M Ft többletbevétel származott, míg a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgáltatásokból és térítési díjakból 5 M Ft bevételi 
többletet realizált az eredeti előirányzathoz képest.  
 
A felhalmozási célú bevételekkel kapcsolatosan elmondható, hogy a fentiekben már 
ismertetett kommunális adóbevételtől eltekintve, lényegesen elmaradt a tervezettől. Ennek 
legfőbb oka az, hogy a pályázatok bírálati szakasza elhúzódott, és az elnyert pályázatok 
kapcsán indított beruházásaink utólagos finanszírozásúak -kivétel a címzett támogatásból 
megvalósuló kórház rekonstrukció-, a teljesítmény és a számla kiegyenlítése után, 
meghatározott nagyságrend elérését követően lehet a támogatásokat lehívni. A támogatás 
folyósítására az igénylést követő 60 napon túl kerül sor, ami tovább nehezíti a beruházások 
menetét.  
Összességében 2009. évben 618 185 eFt felhalmozási bevétele keletkezett az 
önkormányzatnak, ehhez 14 637 eFt fejlesztési hitel felvétele párosult, így 632 822 eFt állt 
rendelkezésre. Ez a módosított előirányzatnak mindössze 38,5%-a.  
A beruházásokhoz –már a pályázati szakaszban- jelentős önerőt kell biztosítani, amire forrást 
a tárgyévben megnyitott fejlesztési hitelkeret adhat a meglévő szűkös saját bevételeken túl. 
Az év közben, a Képviselő testület elé terjesztett tájékoztatóból ismeretes, hogy milyen 
felhalmozási célú pályázatok benyújtására került sor, illetve azok közül melyek a nyertes 
illetve az elutasított pályázatok.  
 
Sikeres pályázat alapján kezdődött el a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése, 
tornatermének építése. A beszámolási időszakban 38 122 e Ft előleg érkezett a beruházáshoz, 
ezzel szemben közel 115 M Ft-ot vártunk. Az építkezés üteme megfelel a tervezettnek, de a 
pénzügyi teljesítés a támogatások utófinanszírozása miatt csak hitelből biztosítható. 
Legjelentősebb fejlesztési forrás a Kórház címzett támogatással megvalósuló 
rekonstrukciójához érkezett, 372 849 eFt összegben. Ez a beruházás már a befejezéshez 
közeledik, a 2010. az utolsó év, amelyben még támogatás hívható le erre a célra. 
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Jelentős nagyságrendű a folyamatban lévő TISZK beruházás, ami a Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola szakképzéséhéhez, tanműhely építéséhez kapcsolódik. Ez a 
beruházás csak az önerővel érinti költségvetésünket, a lebonyolítást a Nógrád Megyei 
Szakképzés-Szervezési Társulás végzi. A kötelezettségünk teljesítéséhez igénybe vettünk a 
hitelkeretből 14 637 eFt-ot, amiből kiegyenlítettük a megállapodás alapján fizetendő önerőt. 
A néhány nagyobb összegű támogatás mellett, több kisebb bevétel segítette a fejlesztések 
megvalósítását. 8 775 eFt informatikai célokhoz érkezett központosított támogatásként és az 
intézményeknél került felhasználásra, 6 001 eFt CÉDE támogatás a Mártírok úti játszótér 
kialakítását tette lehetővé. 
Közel 17 M Ft az ÁFA visszatérülés, és nem egészen 40 M Ft az intézményeknél lévő 
felhalmozási jellegű pénzmaradvány, aminek egy része a szakképző intézményeink által 
kapott szakképzési hozzájárulásból származik. Ezek a források feladattal terhelt források. 
 
A saját erő biztosításához fontos lett volna, ha a tervezett 70 M Ft vagyonhasznosítás bevétele 
rendelkezésre áll, de a válság okozta fizetőképes kereslet hiánya miatt, csak 9 021 eFt bevétel 
keletkezett. 
Túlteljesítés tapasztalható az önkormányzati lakásértékesítés területén, ahol 167%-os a 
teljesítés, de volumenében nem túl jelentős, 5,7 M Ft a bevételi többlet. 
 
A pályázatok útján elnyert fejlesztési források mellé lényeges nagyságrendű önerőre is forrást 
kell biztosítani. A feladatok egy része a megvalósítás útján van, de a későbbiekre tervezett 
beruházások, pl. a Kórház infrastruktúra fejlesztése, vagy az ivóvízhálózat felújítása, valamint 
a városközpont rehabilitációja még sok megoldásra váró pénzügyi problémát vet fel. 
 
Az önkormányzat tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
 
Az önkormányzati bevételek alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 

Bevételek megoszlása

Állami támogatás
41,6%

Működési bevételek és 
adók

20,3%

Felhalmozási bevétel 
0,6%

OEP Támogatás
30,5%

Hitel műveletek
2,0%

Pénzforgalom nélküli 
bevétel
1,4%

Felhalmozásra átvett
0,8%Működésre átvett

2,8%
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Költségvetési kiadások 
 
Az összes önkormányzati kiadás 2008. évben 9 385 775 e Ft volt, a beszámolás évében, ennek 
86%-a 8 829 998 eFt. A lemaradás oka részben a takarékosabb gazdálkodás, amit a 
költségvetések félévkor történő átdolgozása követelt meg, de a fejlesztési bevételek 
tervezettnél alacsonyabb szintű teljesítése is eredményezte. 
A kiadásokon belül a működési kiadások hányada eléri a 92,9 %-ot, bár ez némileg 
alacsonyabb szint, mint az előző évben volt ( 93,3 %).  
Balassagyarmat Város Önkormányzata széleskörű intézményhálózatot működtet a kötelező és 
önként vállalt feladatainak ellátása érdekében. Ebből egyértelműen következik, hogy 
legnagyobb gondot a folyamatos és lehetőleg zavartalan finanszírozás biztosítása okozza. 
Az utóbbi években folyamatosan törekedett a város vezetése arra, hogy lehetőleg ésszerű és 
működtethető intézményi struktúrát alakítson ki. 
Ennek eredményeként vált lehetségessé a működési kiadások mérséklése. 
A beszámolással érintett időszakban az összes működési kiadás 8 206 439 eFt volt, ami 
290 405 eFt-tal maradt el az előző évitől. Ez azonban csak részben a takarékos gazdálkodás 
eredménye, jelentős részben azonban pénzügyi kényszer (pl. kórház) mert nem tartalmazza 
azt az év végén fennálló kötelezettség állományt, ami a kiegyenlítetlen számlákból 
halmozódott fel (csak a Kórháznál meghaladja a 337 M Ft-ot). 
 
Működési kiadásaink között meghatározó nagyságrendűek továbbra is személyi juttatások 
és az ehhez kapcsolódó járulékok, melyek az összes működési kiadás 60, 9 %-át képezték. 
A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelő.  
Ez a kiadás alatta marad az előző évinek mind összegében, mind az összes működési 
kiadáshoz viszonyított arányában, amit a 13. havi illetmény elvonása, továbbá a II. félévben 
bekövetkezett járulék csökkenése (32%-ról 27%-ra változott a minimálbér kétszeresének 
összegéig) váltott ki.  
Jelentkezik emellett a már évek óta tartó folyamatos létszámcsökkentés hatása is. 
Önkormányzatunknál 2009. évben összesen közel 40 fővel csökkent a közszférában dolgozók 
száma. 
A bérek és járulékok intézményekhez kötődő aránya 86,6%, 4 406 918 eFt volt, ami megfelelt 
a módosított előirányzatnak. Ezen belül a Kiss Árpád Általános Iskolánál 8,5 M Ft, a 
Központi Óvodánál 1 M Ft túllépés keletkezett, ezek okát ki kell vizsgálni. 
A járulékok mértékének változása nem eredményezett olyan megtakarítást, ami az 
önkormányzatnál maradt volna, mert a megtakarítás összegével csökkentésre került a 
finanszírozás. Összességében az elszámolásnál még 25 M Ft - a 2010. év pénzforgalmát 
terhelő - kötelezettség keletkezett abból, amit év közben a nettó finanszírozás keretében nem 
tudott érvényesíteni a Magyar Államkincstár. 
 
A dologi kiadások összege 2 674 978 eFt volt, ebből 450 821 eFt (43 878 eFt működési hitel 
kamata nélkül) az önkormányzati hivatalnál, 2 224 157 eFt pedig az intézményeknél 
keletkezett. A kiadásokon belül az intézményi kiadások aránya 83,1%.  
A költségvetés átdolgozását követően a dologi kiadások mértéke és összege az előirányzathoz 
képest, szinte minden intézménynél alacsonyabb szinten teljesült. Még ha figyelembe 
vesszük is az év végi szállítóállományt, szembetűnő a módosított előirányzathoz képest 174,5 
M Ft megtakarítás. Ez a teljesítés a 2008. évi kiadásoknál is több mint 36 M Ft-tal kevesebb, 
ez valóban a takarékosabb és megfontoltabb gazdálkodás eredménye, amit a külső hatások 
mellett az önkormányzati szigorúbb szabályozás is kikényszerített. Főleg a karbantartási 
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munkálatok, a közbeszerzési eljárások, valamint az eszközbeszerzések, de a rezsiköltségek 
átvizsgálása terén is érvényesült az irányító szerv hathatós „odafigyelése”. 
Az önkormányzat intézményei között kiemelt nagyságrendet képvisel a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet, hiszen akkora költségvetéssel dolgozik, mint a többi intézmény 
együttvéve. Ezért fontos figyelni arra, hogy milyen módon tud gazdálkodni az OEP 
finanszírozásból, mint nem súlyponti kórház. Az adatokból -mint már korábban is említettük- 
egyértelmű, hogy forráskivonás zajlik, mivel közel 166 M Ft-tal kevesebb finanszírozást 
kapott a 2009. évben, mint az azt megelőzőben. Ezt a hiányzó támogatást világosan tükrözi a 
szállítói állományának 120 M Ft-ot is jóval meghaladó emelkedése. 
 
Az z intézmények mellett az önkormányzat gazdálkodását is érintette a gazdasági válság, 
ugyanúgy kemény takarékosságra, és a feladatok ellátása minél hatékonyabb módozatainak 
keresésére ösztönözte a vezetést.  
Az önkormányzat kiadási között jelentős súllyal szerepelnek a városüzemeltetési kiadások, 
ennek nagysága 875 317 eFt volt, szemben az előző évi 963 476 eFt felhasználással. A 
városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát a lakosság is közvetlenül érzékeli, mert 
ide tarozik a közvilágítás, a parkfenntartás, szemétszállítás (lomtalanítás, illegális 
szemétszállítás), téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés, utak járdák karbantartása is. A 
beszámolási időszakban ezekre a feladatokra a módosított előirányzat 87%-át költötte a város. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a költségcsökkentés nem az ellátás rovására történt, hanem annak 
eredményeként, hogy a szerződések tartalmát, az egyes elvégzett munkák 
alapdokumentumainak alapos ellenőrzését követően valóban csak a jogos kifizetések történtek 
meg. Igaz maradt szállítói tartozásunk is, de mindenképp takarékosabban gazdálkodtunk ezen 
a területen is. 
Jelentős megtakarítást eredményezett a korábban fűtéstámogatás kiegészítésére fizetett összeg 
megszüntetése a szerződések felülvizsgálatát követő átértékelés következményeként. 
A városüzemeltetési kiadásokat részletesen tartalmazza a 3/2 sz. melléklet. 
 
Egyéb működési bevételek és kiadások alcímen kiemelt előirányzatonként és feladatonként 
részletezve 266 349 eFt felhasználását mutatja be 3/3. számú melléklet. Ez a kiadási volumen 
meghaladja az eredetileg tervezettet, de nem éri el a módosított előirányzat összegét, a 
teljesítés 89%-os.  
Ebben az évben került sor az Európai Parlamenti választásokra amire 4,5 M Ft-ot fordítottunk, 
a központi támogatás közel 700 e Ft-al került kiegészítésre a költségvetésben erre a célra 
jóváhagyott 2 M Ft terhére. 
Mint már említettük 26,8 M Ft-tal több volt a működési hitel kamata, mint az előző évben, 
ami a finanszírozás jelentős drágulását mutatja. 
A központi költségvetéssel történő elszámolás során a 2009. évi pénzforgalmi adatokban a 
2008. évről az elszámolás alapján meghatározott összes visszafizetési kötelezettsége közel 44 
millió forint összeggel jelent meg, sőt -mint a bevezetőben érintettük- a 2007. év MÁK 
felülvizsgálat által megállapított 38,5 millió forint is. A kötelezettségekhez párosult mintegy 
10 000 eFt késedelmi kamat, ezért a ténylegesen teljesített visszafizetés meghaladta a  
93 M Ft-ot, de elmaradt a tervezettől. Ez a kiadási teher igencsak rontotta az önkormányzat 
likviditási helyzetét, a felülvizsgálat által megállapított összeget csak részletekben tudtuk 
törleszteni. 
Elmaradt a tervezett szinttől az ÁFA befizetési kötelezettség is, ami egyrészt jó, másrészt 
aláhúzza, hogy a bérleti díjakból, és egyéb vagyonhasznosításból származó bevételeink sem 
teljesültek a várt mértékben. 
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium PPP konstrukcióban megvalósított tornaterméhez 
kapcsolódó kiadás az előző évi 9 M Ft-tal szemben 27,4 M Ft volt, mivel már egész évben 
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fizetni kellett. A támogatási szerződés értelmében az ÁFA kulcs emeléséből adódó 
többletköltség is az önkormányzatot terhelte. 
Jelentős terhet ró még az önkormányzatra a 2. sz. háziorvosi kör fenntartása, a kiadás 
meghaladja 8 M Ft-ot az előző évi 3,5 M Ft-tal szemben. 
 
Az önkormányzata 3/1 számú mellékletben részletezett célokra -sport, kulturális, művészeti, 
rendezvény-, illetve civil és egyéb szervezetek részére különféle támogatásokat nyújt. Ezek 
között a kiadások között tartjuk nyilván a lakosságot érzékenyen érintő szociálpolitikai 
juttatásokat is, amelynek nagyságrendje a tárgyévben 171 145 eFt volt, némileg meghaladta a 
tervezett szintet. A Foglakoztatási Nonprofit Kft. részére a közcélú és közhasznú 
foglalkoztatás lebonyolításához 148 389 eFt támogatásban részesült. A szociális törvény 
változása következtében jelentősen megnőtt a Kft. által foglalkoztatottak száma, amit tükröz a 
nyújtott támogatás mértéke is. A munkanélküliek foglalkoztatásához 95%-ban a központi 
költségvetés biztosít forrást, de a szervezet fenntartása és az eszközök biztosítása mintegy 16 
M Ft-tal terhelte költségvetésünket.  
Csökkentettük a sportegyesületek támogatását, továbbá a kulturális célú kiadásainkat, mivel a 
pénzügyi kényszer ezt követelte meg. A 2% előírt tartalékképzés a legtöbb jogcímnél 
megjelent, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 91%-os, ami 43 320 eFt 
megtakarítást jelentett. 
 
Az önkormányzat legfontosabb feladata mellett, ami a folyamatos és zavartalan működés, 
rendkívül fontos terület a folyamatos fejlesztés. 
A 2009. év fejlesztési céljainak meghatározás az ésszerűség jegyében történt, hiszen olyan 
beruházás megkezdésére, de legalább olyan pályázat benyújtásra került sor, vagy fog sor 
kerülni, ami várhatóan működési kiadás megtakarítást eredményez. Ilyen beruházások a 
nyílászárók cseréjére, szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre irányul.  
A fejlesztési feladatokat jellemzően az önkormányzat koordinálja. 2009. évben összesen 
623 559 eFt-ot fordítottunk felhalmozásra. A kiadások többségéhez támogatásból származó 
bevétel is kapcsolódott, így a fejlesztési mérleg (8. sz. melléklet) egyenlege pozitív.  
A fejlesztési feladatok között a Kórház rekonstrukciója volt a legjelentősebb, erre összesen 
383 390 eFt-ot költöttünk, jórész címzett támogatásból, de több mint 10,5 M Ft önerőt is 
igényelt. A beruházást a tervek ellenére nem sikerült ebben az évben befejezni, a 2010. évben 
kerül rá sor. 
Másik jelentős feladat a Kiss Árpád Általános Iskola tornatermének építése, illetve az 
intézmény fejlesztése. A beruházás befejezése várhatóan 2010. évben lesz a terveknek 
megfelelően. Mind a bevételek, mind a kiadások többsége áttevődik a következő költségvetési 
évre, a tárgyévben 44 235 eFt-ot fizettünk ki előlegként erre a célra a kivitelező részére, 
illetve a beruházás megkezdését megelőző járulékos költségekre. 
Előkészítés alatt van a városközpont rehabilitációja beruházás, bár a támogatásról a végleges 
döntés még nem született meg. Azonban a tervek, hatástanulmány és költséghatékonysági 
vizsgálat elkészítésére, engedélyezésekre a tárgyidőszakban 13, 5 M Ft kiadásmerült fel. Ez a 
beruházás is a későbbi években valósul meg, az önerő egy részét a hitelkeretből tudjuk majd 
biztosítani. 
Az intézményeknél összesen 55 359 e Ft-ot fordítottak felhalmozási kiadásokra, ezek között 
legtöbb kiadás a Kórháznál keletkezett, ott eszközpótlásra 23 M Ft-ot fordítottak esősorban 
előző évi pénzmaradványból. 
A közoktatási intézmények informatikai eszközök beszerzésre, pótlására mintegy 10 M Ft-ot 
költhettek pályázati forrásból. 
Az intézményi körben végrehajtott fejlesztések forrása döntően pályázati, továbbá 
szakképzési támogatás, kisebb mértékben önkormányzati finanszírozás. 
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A Polgármesteri Hivatalnál folytatódott az informatikai eszközök korszerűsítése, illetve a 
több éve kezdődött átalakítás következtében felmerülő bútorzat igény, Ez mintegy 7,5 M Ft 
kiadást keletkeztetett. 
Felújítási feladatokra 24 760 eFt-ot költöttünk, ezen belül a Zichy és Radnóti utcák 
felújítására 8,3 M Ft-ot, járdaépítésre 2,9 M Ft-ot. 
Az önkormányzati bérlakások állapota megköveteli, hogy fokozatosan és folyamatosan –az 
anyagi lehetőségekhez mérten- felújításra kerüljenek. Erre acélra 7,2 M Ft-ot használtunk fel. 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 19 872 eFt összegben került sor, ennek döntő része a 
TISZK TIOP projekthez kapcsolódik, de az első lakáshoz jutók támogatási is ebből a keretből 
történt. 
A tárgyévet érintő fejlesztési célú hitelek visszafizetése 28 146 eFt-tal terhelte a költségvetést, 
emellett a felhalmozási ÁFA 18 649 eFt kiadással járt. 
A felhalmozási kiadások összességében lényegesen alatta maradtak a tervezett mértéknek, de 
az alacsonyabb kiadási volumennek megfelelő forrás biztosítása is nehézségek elé állította az 
önkormányzatot. 
 
 
A kiadások megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: 
 

Kiadások megoszlása
Felhalmozási kiadások

6,4%

Városüzemeltetés
9,9%

Egyéb működési 
kiadások

3,0%

Támogatások
4,7%

Intézmények kiadásai
75,9%

 
 
 
Hitelműveletek és értékpapír műveletek 
 
Az önkormányzat hitellel kapcsolatos tevékenysége megoszlik a működési, illetve a 
fejlesztési célú hitelek, valamint azok kamatainak kezelésére. 
A napi működés biztosításának érdekében évek óta áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret, 
melynek értékhatára a 2009. május 25-én a számlavezető pénzintézettel együtt aláírt 
szerződés alapján, az addigi 350 M Ft helyett 500 M Ft-ra emelkedett.  
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A rulírozó hitelkeret megemelése, valamint a keret egyre nagyobb mértékű kihasználtsága az 
önkormányzat likviditási helyzetének lényeges romlását tükrözi.  
Annak ellenére, hogy a nap végén a legtöbb alszámla egyenlege átvezetésre kerül a 
költségvetési elszámolási számlára, a fokozott igénybevétel és a kamatkondíciók romlása 
miatt a hitelkamatok lényeges emelkedését tapasztaltuk, és ezt a tendenciát 
prognosztizálhatjuk a jövőben.  
Ezt a pénzügyi helyzetet a korábbi évek tartalékainak felhasználása, az egyszeri jelentős 
összegű normatíva visszafizetési kötelezettség, a pályázatok utófinanszírozása, a pályázatok 
előkészítéséhez szükséges tervek, hatástanulmányok költségeinek felmerülése idézték elő.  
 
A folyószámla hitelkeret mellett, havonta rendszeresen felvételre került a munkabér hitel, 
melynek összege továbbra is havi 170 millió Ft volt. Mivel a munkabérfizetésre 2010. 
januárjában került sor, az év végi likvidhitel állomány csak a folyószámlahitel egyenlegét 
tartalmazta, aminek nagysága jelentősen meghaladta az előző évi -126 602 eFt-ot, összege  
-293 218 eFt volt. 
Évvégén az alszámlák egyenlegei maradtak a megfelelő számlán, csak az adó számlákat 
ürítette az OTP a költségvetési számlára. Ennek ellenére a 2009. évi működési kamat kiadás 
43 878 eFt volt az előző évi 17 055 eFt-tal szemben, ami a tartalékok folyamatos felélését 
jelzi.  
 
Az év során elnyert és várható pályázati fejlesztések önerejének biztosítására 2009. évben 300 
millió forint fejlesztési hitelkeret megnyitásáról döntött a Képviselőtestület. A hitelfelvétel 
igen kedvező kamatfeltételekkel volt lehetséges, és a beruházások önerejének és az 
utólagosan érkező támogatásoknak a megelőlegezésére is felhasználható a „Sikeres 
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül. Ez a 
keret a szerződésben meghatározott hitelcélokra hívható le, így a Városközpont 
rehabilitációhoz, a Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztéséhez, a TISZK infrastrukturális 
fejlesztés önrészéhez, valamint a Városi Bölcsőde felújításához vehető igénybe. A hitel 
tőketörlesztésére 2011-től kerül sor, addig az igénybevett hitel után kell a kamatokat 
megfizetni. 
2009. évben ebből a TISZK első önerő részletének kiegyenlítésére vettünk igénybe, 
összességében 14 637 eFt-ot. 
 
A hitelek teljes mértékű igénybevétele esetén is a hitelkorlát keretein belül marad az 
önkormányzat, az eladósodottság a korlát figyelembe vételével minimális. 
 
 
A felhalmozási célú pénzügyi műveletek alakulása 
 
A korábban felvett, de már minimális mértékű fejlesztési hitelállomány 36 000 eFt volt 2009. 
december 31-én, az újonnan felvett hitel nélkül. 
Emellett 1 214 eFt lízing terheli még a költségvetést, ami 2010. évben lejár. 
A beszámolás évében az alacsony összegű és a tőketörlesztés miatt egyre fogyó fejlesztési 
célú hitelállomány miatt 6 342 eFt kamat fizetése teljesült, ami alacsonyabb volt, mint az 
előző évi 7 491 eFt. 
 
Az önkormányzat hitelek, lízingek és garanciavállalások állományát évenkénti, bontásban a 
futamidő végéig a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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Pénzmaradvány alakulása 
 
Az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványa –32 962 eFt volt. Ezt a negatívumot 
a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező –160 838 eFt hiány okozta, amit az intézményi  
127 876 eFt pozitív maradvány szépített. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa 11 e Ft volt. 
Az intézményi szférát megillető maradványt teljes egészében fel is használták. A 
pénzmaradványhoz kapcsolódóan közvetlenül többlet támogatás biztosítására nem került sor. 
A 2009. évi költségvetés módosítása során a pályázatokhoz kapcsolódó igények kerültek 
beépítésre. 
A pénzmaradvány igénybevételből 88 043 eFt működéshez, míg 39 846 eFt a fejlesztési 
kiadásokhoz kapcsolódott. 
A zárszámadási rendelettel érintett 2009. év helyesbített pénzmaradványa -215 485 eFt, 
amelyből -266 141 eFt a Polgármesteri Hivatalnál képződött. 
A –215 M Ft-os pénzmaradvány 185 M Ft-tal rosszabb helyzetet tükröz, mint az előző évi, 
amelynek nagy része azonban a 2009-ben életbe lépő jogszabályváltozásból adódott. 
A 2009. évi beszámolóban ugyanis –a korábbi évektől eltérően- pénzmaradványt csökkentő 
tételként kellett elszámolni az év végi működési hitelállományt, melynek összege december 
31.-én -293 218 eFt volt, ami a mérlegben egyidejűleg rövid lejáratú kötelezettségként is 
megjelenik. 
Ha az előző évi pénzmaradványt is korrigáljuk az új elszámolási szabályoknak megfelelően, 
akkor válnak összehasonlíthatóvá az adatok. A 2008. évi ily módon számított pénzmaradvány 
-160 850 eFt lett volna, (amit a mérleg előző évi tartalék rovata is tükröz) tehát a valós 
pénzmaradvány-csökkenés 55 M Ft. 
 
Az intézményi helyesbített maradvány 50 656 eFt, ennek részletezését a 28. sz. melléklet 21. 
sora tartalmazza.  
Az intézmények tekintetében 2009. évre vonatkozóan a ki nem utalt állami támogatás  
119 076 eFt, amely összeg teljes körű visszapótlására a 2010. évi költségvetésben nincs mód, 
elsősorban az elszámolási kötöttséggel bíró pénzeszköz felhasználást kell biztosítani. 
 
A pénzmaradvány felhasználás korlátozására az Új Ámr. 213. § (2) bekezdése lehetőséget 
biztosít, ennek értelmében "Az irányító szerv gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési 
szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.". Ennek megfelelően -
tekintettel az önkormányzat 2010.évi pénzügyi helyzetére - jelen előterjesztés elsősorban csak 
a helyesbített pénzmaradvány felosztására tesz javaslatot. 
 
A Központi Óvoda és a Kiss Árpád Általános Iskola esetében a helyesbített pénzmaradvány 
elvonását javasoljuk. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett -266 141 eFt maradványt elvileg következő évek 
költségvetésének terhére kellene kigazdálkodni. Erre a jelenlegi gazdálkodási feltételek mellet 
belátható időn belül nincs mód. Az önkormányzati saját bevételeket a romló gazdasági helyzet 
miatt növelni nem lehet. Amennyiben a bevételek pótlása hitelből történik, az csökkenti a 
pénzmaradvány összegét. 
A 2009. költségvetési év végére a halmozott negatív pénzmaradvány 427 M Ft, aminek 
pótlására tartós központi forrás bevonására lenne szükség.  
 
A Polgármesteri Hivatalnál a 2009. évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési 
kötelezettség 34 440 eFt, ami tovább csökkenti a negatív pénzmaradványt.  
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Az intézményi záró pénzkészlet 66 783 eFt 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 27–30. számú 
mellékletek tartalmazzák. A 2009. évi intézményi záró pénzkészlet nem éri el az előző évi 
felét. Ez a tény is jól jelzi a likviditási helyzet romlását. 
A kisebbségi Önkormányzatnak nincs 2009. évi számla maradványa.  
Az önkormányzati intézmények működési és fejlesztési maradványa teljes egészében 
feladattal terhelt. 
 
 
Vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat és intézményeinek mérlegfőösszege 14 784 934 eFt, ami az előző évvel 
azonos mértékű vagyont jelent (26. sz. melléklet). 
Bár a két év között vagyonnövekedés nem mutatható ki, a fentiekben vázolt szűkös 
gazdálkodási lehetőségek mellett az is nagy eredményt jelent, hogy az eszközök 
értékcsökkenését sikerül fejlesztésekkel ellensúlyozni.  
 
Természetesen az eszközpótlás nem minden területen valósult meg az avulásnak megfelelő 
ütemben és szerkezetben, hiszen a fejlesztések döntően azokra a területekre koncentrálódtak, 
ahol pályázati lehetőséggel tudtunk élni, de az önkormányzatnál a nehéz gazsági helyzet 
ellenére sem következett be vagyonvesztés. 
 
A fejlesztések eredményeképpen, a beruházások értéke 269 M Ft-tal nőtt, annak ellenére, 
hogy az év végi zárlat keretében az előző év végi záró állományból 171 M Ft összegű 
beruházás került -üzembe helyezés, helyesbítés (gáz, villanyhálózat bővítések) illetve leírás 
(meg nem valósított fejlesztési tervek) címén- kivezetésre. 
A folyamatban lévő beruházások állományában legnagyobb tételt a kórház rekonstrukció 
jelenti. 
 
A részesedések értéke 43 M Ft-tal nőtt, az év során, a Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft-nél 
megvalósított jegyzett tőke emelés révén. Az egyéb, önkormányzati tulajdonú társaságok 
kapcsán értékvesztés elszámolására nem került sor. 
 
Az ingatlanok értéke –az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt - 89 M Ft-tal, a gépek-
berendezések, felszerelések nettó értéke 108 M Ft-tal csökkent.  
 
A forgóeszközök állománya összességében nem változott, azonban az összetétele jelentősen 
romlott: a pénzeszköz állomány 64 M Ft-os csökkenése egyrészt a korábbi tartalékok felélését 
jelzi, másrészt a követelések 54 M Ft-os emelkedésével összhangban arra utal, hogy a 
gazdasági helyzet romlása miatt a fizetési morál is romlott, és az önkormányzat kintlévősége 
is nőtt, ami hozzájárult a likviditási gondok növekedéséhez. 
 
A helyi adó tartozásoknál kedvezőtlen tendencia, hogy a felszámolás alatt lévő adóalanyok 
tartozása egy év alatt 10 M Ft-tal, 39%-al nőtt, melynek döntő része várhatóan végleges 
veszteségként is jelentkezni fog. 
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Az egyéb követelések növekedéséből 14 M Ft az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás felé 2009. 
december 31-én fennálló 29 M Ft-os tartozáshoz kapcsolódik, mivel (Önkormányzati 
Minisztériumi pályázat révén,) a regionális hulladéklerakó beruházás 10%-os önerejének felét 
a beruházás befejezését követően visszatérítik a tagönkormányzatok részére.  
A követelés és kötelezettség a bruttó elszámolás elvének megfelelően került a mérlegben 
feltüntetésre.  
A lakbérhátralékok összege évről-évre növekszik. A követelések minősítése alapján év végén 
igen jelentős (8,8 M Ft) értékvesztést kellett elszámolni. 
 
Az önkormányzati vagyon forrás-szerkezetének változása – a pénzmaradvány 
elszámolásra vonatkozó jogszabályi előírások módosítása miatt – nem tükrözi a 
pénzügyi helyzet valós folyamatait. 
 
A saját tőke összege 10 M Ft-tal csökkent, ugyanakkor az önkormányzat év végi működési 
hitelállománya (293 218 eFt) 2009-től, egyidejűleg megjelenik mint pénzmaradványt 
csökkentő tétel és mint rövid lejáratú kötelezettség is. 
 
Az önkormányzat működési hitel-állománya 166 M Ft-tal nőtt, ugyanakkor az önkormányzat 
és intézményeinek (mérlegben tárgyévi költségvetési tartalékként kimutatott) 
helyesbített pénzmaradványa, az elszámolási szabályok változatlansága esetén  
215 485 eFt negatív pénzmaradvány helyett +77 733 eFt lenne. 
A vagyoni, pénzügyi helyzet változása kapcsán ezt az adatot lehet összehasonlítani az 
előző évi -32 962 eFt helyesbített pénzmaradvánnyal. 
 
Különösen torzítja az adatokat, hogy a tárgyévi adatokban az előző évi -32 962 eFt tartalékot 
is át kellett számítani az új előírások szerint, így az összesített tartalék -376 335 eFt –ban 
került meghatározásra, ami az előző évi –más szabályok alapján megállapított– tartalékhoz 
képest nem a pénzügyi helyzet tényleges változását tükrözi. 
 
A források között szembetűnő a szállítói tartozások 230 M Ft-os növekedése, mely szintén 
nem a pénzügyi helyzet ilyen mértékű romlását jelenti. 
A szállítói állomány növekedéséből 90 M Ft a Kiss Árpád Iskola beruházásához kapcsolódik, 
melynek forrása kb. 70%-ban pályázati forrás, a fennmaradó saját erő finanszírozása pedig 
fejlesztési hitelből történik. 
 
A működési szállítói tartozás 140 M Ft-tal nőtt, melyből 120 M Ft a Dr Kenessey Albert 
Kórháznál jelentkezik, és döntően a „decemberre ígért”- de (a központi költségvetés 
egyensúlya miatt) csak januárban utalt kiegészítő támogatás miatt keletkezett.  
A kórház szállítói tartozásállománya év végén 337 232 eFt volt, ami a január hónapban kiutalt 
egyszeri támogatás után 2010. I. negyedév végére 213 084 eFt-ra csökkent. 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzatnál az évek óta fennálló forráshiány az 
adósságállomány növekedését jelenti, melynek központi forrásból történő rendezése 
elengedhetetlenné vált.  
Az egészségügyben -a finanszírozási rendszerből adódóan- az eladósodás folyamata 
felgyorsult, melyet csak kiszámítható finanszírozási rendszer alkalmazásával lehet 
megállítani. 
Az OEP körben jelentkező forráshiány feloldására –nagyságrendje miatt– az 
önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani. 
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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 2009.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 és a beruházások előirányzatait biztosítottuk, 
• az intézmények által jelzett, valamint az önkormányzatnál kimutatott többletek 

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

Összességében önkormányzati szinten az költségvetés főösszege 339 366 eFt-tal növekedett, 
ebből 59 917 eFt a fejlesztési, míg 279 449 eFt a működési költségvetéshez kapcsolódik. 
A működési költségvetésen belül a dologi kiadások növekedése 73 222 eFt, a személyi 
juttatások és járulékai 165 026 eFt-tal haladják meg az eredetileg tervezett szintet. 
Az Önkormányzat intézményeinél a növekedés 222 542 eFt, ebből 183 407 eFt illeti a 
működési részt, 39 135 eFt a fejlesztési növekmény. 
 
A központi költségvetésből biztosított előirányzatok közül az ÖNHIKI támogatás  
242 022 eFt volt, amit két fordulóban nyert el az önkormányzat. Az elszámolást a 42. sz. 
melléklet tartalmazza. 
Központosított és egyéb központi támogatás címén 229 169 eFt többlettámogatást bocsátottak 
rendelkezésre. Ennek többsége, 220 414 eFt a működési költségvetéshez kapcsolódott, a többi 
fejlesztési forrást bővített. 
A szociális ellátásokhoz további 199 227 eFt egyéb támogatás érkezett, ebből 95 258 eFt a 
jövedelempótló támogatások előirányzatát növelte, 103 969 eFt pedig a közcélú foglalkoztatás 
elősegítését szolgálta. 
 
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása 311 737 eFt. 
 
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. 
 
Közvetett támogatások 
 
A beszámoló 47. számú melléklete az önkormányzat és intézményei által 2009. évben 
közvetetten nyújtott támogatásokat tartalmazza. 
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Ezek között legnagyobb arányt a helyi adókkal kapcsolatok kedvezmények jelentik, 
amelyeket adónemenként részletesen bemutatunk. 
Emellett az intézmények által biztosított, olyan támogatásokat szerepeltettük, amelyek 
ingyenes eszközhasználatból keletkeztek. 
Az önkormányzat a költségvetési rendeletében nevesített összegeken túl további becsült 33 
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. A nem lakáscélú helyiségek ingyenes használatba adása 
önkormányzati célok megvalósítása érdekében több mint 3 M Ft közvetett támogatást 
jelentett. 
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 meghaladja a bruttó 50 M Ft-ot, hiszen alakosság 
elszegényedése és jogszabályi előírás a kedvezményezett kör bővülését eredményezte 
(általános iskola 6. évfolyam RGYK-ben részesülők ingyenessé válása).  
 
Adók vonatkozásában: 
Az adójóváírás jogcímei –jogalapi törléseken kívül- az alábbiak lehetnek:  

- méltányossági törlések, {Art. 133-134.§} 
- elévülés miatti törlések, {Art. 164.§} 
- behajthatatlan adótartozások nyilvántartása, {Art. 162.§} 
- kis összegű törlések {Art. 2. sz. mell./II.} 

 
Méltányosság címén törölt összegek: 
A törvényi feltételek fennállásának vizsgálata mellett 2009. évben méltányosság címén 1 
esetben engedélyezett az adóhatóság éven túli megtérüléssel késedelmi pótlék mentes fizetési 
halasztást 72 400,-Ft összegben.  
Részletfizetést több adónemre vonatkozóan 4 adózónak engedélyezett az önkormányzati 
adóhatóság vezetője 1 828 343,- Ft összegben, melyből 1 801 035,-Ft éven belüli, 27 308,-Ft 
pedig éven túli megtérülésű.  
A 2009. évben 1 adózó pótléktartozását (41 532,-Ft) engedte el az adóhatóság, a fizetési 

halasztás időszakára elengedett pótlék összege 964,-Ft. 
 

 

Elévülés miatti törlések: 
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 2009. évben elévülés címén 4 814 02,-Ft adó- és késedelmi 

pótléktartozást töröltünk és 582 830,-Ft túlfizetést írtunk elő. 

 
Behajthatatlan adótartozások törlése: 
A bíróság által jogerősen lezárt felszámolási eljárások alapján behajthatatlannak minősített 
tartozások a 2009. évben 2 568 541,-Ft-ot tesznek ki. Ezeket az adóhatóság  nyilvántartja, de  
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nem törölheti és elévülésig az adóhatóság összes adóhátralékát is emelik, annak ellenére, hogy 
megtérülésükre minimális az esély.  
 
Kis összegű tartozások miatti törlések: 
2009. évben ezen a címen 221 adózót érintve 6 237,-Ft adó –és pótléktartozást töröltünk és 58 
adózónak 1 505,-Ft túlfizetést írtunk elő. 
 

A helyi adórendeletekben biztosított adómentességek, illetve kedvezmények: 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 45/1996. (XII. 31.) önkormányzati 
rendelet alapján 2009. évben:  
 
a) A komfort nélküli lakások továbbra is teljes adómentességben részesülnek a 

rendelet szerint, amely 2008. évben 153 adózót érintett 373 eFt összegben, 2009. évben 
pedig 121 adózót 458 eFt összegben. A 2010-es évre a 2009. évi szinten került 
tervezésre ez a támogatási összeg. 

b) 2009. január 1-től a rendeletmódosítás alapján 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) Mindezek alapján 2009. évben 32 adózó érintett ez 
az adókedvezmény 165 eFt összegben. A 2010. évre a 2009. évvel megegyező 
mértékben került tervezésre ez a mentesség. 

c) A Kóvár területén lévő adótárgyakat továbbra is 50 %-os adókedvezmény illeti 
meg. 2009. évben 31 adózót 97 eFt összegben adókedvezmény. 2010. évre a 2009. évi 
szinten került megállapításra a kedvezmény összege. 

d) A rendelet 50 %-os adókedvezményt biztosított 2008. december 31-ig 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 Képviselőtestület ezt az adókedvezményt 2009. január 1-jétől 
megszüntette.  

e) A 2008. december 31-éig hatályos szabályozás szerint teljes adómentességben részesült 
egy gépjárműtároló után a súlyos mozgáskorlátozott személy, amennyiben ezen a címen 
az adóhatóságtól gépjárműadó mentességet kapott. 2009. január 1-jétől egy 
gépjárműtároló után már csak 50 %-os adókedvezmény illeti meg a fenti 
adóalanyokat. Mindezek és az emelt adómérték alapján, a 2009. évben 189 adózó 
részesült 561 eFt kedvezményben és 2010. évre is ezen a szinten került tervezésre a 
támogatás összege.  

f) 2009. január 1-jétől 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. Az új adómentességi formát 
2009. évben 26 adózó vette igénybe 123 eFt összegben. A 2010. évre ugyanezen a 
szinten került tervezésre az adómentesség összege. 

 
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 
2008. évben 403 adózót érintett 1 761 eFt összegben, 2009-ban pedig 382 adózót  
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2 020 eFt összegben. A 2010. évre a 2009. évvel azonos mértékben került megtervezésre a 
várható támogatás összege. 

 
 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 35/2004. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelet alapján: 
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, azok az elfogyasztott vízmennyiség alapján hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, mely levonható a talajterhelési díj alapjából, így a 
talajterhelési díj alapja „0” lesz. 
 
 
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.  
 
2009. évben a fenti szervezetek részére adott támogatások egy részét nevesítve tartalmazza a 
költségvetési rendelet, illetve amennyiben év közben felmerül ilyen támogatásra igény, annak 
odaítéléséről a Képviselő-testület külön határozattal dönt. A Bizottsági hatáskörben javasolt 
támogatásokról szintén Képviselő-testületi határozat készül. A támogatások felhasználásáról a 
támogatási szerződésekben meghatározott módon történő elszámolások alapján tájékoztató 
készül. 
A polgármesteri keretből juttatott támogatások köréről a Képviselő-testület az évközi illetve 
év végi beszámolók alapján értesül. 
 
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. 
A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat 2009. 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 az áprilisi Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A beszámoló készítője és előterjesztője a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatát az év eseményeinek jogszabályok előírásai alapján történő dokumentálása szerint 
számszaki adatokkal és szöveges indoklással alátámasztva készítette el. 
 
Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról a fentiekben részletes tájékoztatás alapján 
elmondható, hogy a 2009. év nem volt mentes pénzügyi problémáktól. Ennek ellenére a 
költségvetési tartalékok hatékony feltárásával, szigorú és takarékos gazdálkodással biztosított 
volt az önkormányzat zavartalan működése. 
 
Tájékoztatom a 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 2009. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
 
 
Balassagyarmat 2010. április 22. 
 
 
 
 
 
          Medvácz Lajos 
            polgármester 
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Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2010. (V. 03.) rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-ában biztosított hatáskörében a 2009. 
évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 7.számú 
melléklet szerint  
 

 8 274 910 eFt bevétellel és 
 
   8 206 439 eFt kiadással 
 
jóváhagyja. 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási 
bevételeit a 8.számú melléklet szerint  
 

 632 822  eFt bevétellel és 
 
   623 559  eFt kiadással 
 
jóváhagyja. 
 

2.§ 
 

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített pénzügyi mérlegeit az 1., 2., számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 3., 3/1., 3/2., 
3/3., 3/4., 3/5., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 
(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 4/5., 4/6., 4/7., 4/8., 
4/9., 4/10., 4/11., 4/12., 4/13., 4/14., 4/15., 4/16., 5., 5/1., 6., 6/1. számú mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

3.§ 
 

(1) Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetési mérlegét a          
15. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 47. számú melléklet szerint 
fogadja el. 
 

4.§ 
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Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 20., 21., 22., 23., 24., 25., 
26., 48., 49. számú mellékletek, a mérleg valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 
hagyja jóvá. 
 

5.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 
16., 17., 18., 19. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

6.§ 
 

 (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2009.évi 
pénzmaradványának  felhasználását a 27., 28., 29. 30. mellékletben foglalt részletezettséggel 
fogadja el. 
 
 

(2) Az intézmények részére ki nem utalt 2009. évi intézményfinanszírozás összegéhez 

kapcsolódó pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi. 

 

7.§ 
 

A Képviselő-testület az önkormányzati beszámoló kiegészítő mellékleteit 9., 10.,11.,12., 13., 
14., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 
 

8.§ 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
  /: Medvácz Lajos :/    /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
       polgármester             jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2010. május 3 
. 
 
 
 
        /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                   jegyző 
 


