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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 - és vállalkozási-maradvány kimutatást a polgármester a 
költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő–testület elé. 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évről szóló zárszámadása 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 2010. évi költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben készült. 
 
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 önállóan működő és 
gazdálkodó intézmények vonatkozásában elkészültek, ezek felülvizsgálatát és összesítését 
elvégeztük, erről az intézményeket írásban tájékoztattuk. 
 A Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló számszaki adatai a Magyar 
Államkincstár (továbbiakban MÁK) felé határidőre továbbított elemi költségvetési beszámoló 
adataival megegyeznek. 
 Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának adatait, a kötelező egyezőségek 
meglétét és hitelességét a beszámoló elkészítését megelőzően a könyvvizsgáló ellenőrizte, 
arról az írásos véleményt készített. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 
7/2010. (II. 18.) rendeletével fogadta el, ami 876 674 eFt működési hiányt tartalmazott és 201 
074 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 - likvid hitellel 
fedezett - hiánya 522 675 eFt-ra, fejlesztési hiánya 68 927 eFt-ra csökkent, ami nem 
tartalmazza a lekötött hitellel fedezett 375 363 eFt hiányt. 
 
A 2010. évi költségvetés teljesítésének az eredeti, illetve módosított előirányzataitól történő 
eltérését az alábbi tényezők befolyásolták: 
 

• A külső gazdasági körülmények hatásai: 
 

A 2008. őszén kirobbant gazdasági válság negatív hatásai sajnos elhúzódnak és 
térségünkben még érezhetően visszafogják a gazdasági fellendülést, ami az 
önkormányzat működését jelenleg is nehezíti. A gazdálkodó szervezeteket érintő 
kedvezőtlen folyamatok következtében visszaeső teljesítmény az iparűzési adóbevétel 
100 millió forint nagyságrendű csökkenését eredményezte. 
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Az önkormányzatok forrásszabályozása nem változott lényegesen az előző évhez 
képest, ami konzerválta azt az állapotot, mely szerint a kötelezően ellátandó, illetve az 
önként vállalt feladatokhoz történő állami hozzájárulás általánosan alacsony, egyes 
területeken kirívóan csekély mértékű. Már a 2010. évi tervezés során látható volt, 
hogy a központi költségvetés szerepvállalása az önkormányzatok által ellátandó 
feladatok finanszírozásában fokozatosan csökken. Az állami hozzájárulást az előző 
évhez képest 200 M Ft-tal alacsonyabban tudtuk tervezni, mivel a központi 
kormányzat a járulék csökkenést meghaladóan, további megtakarítási lehetőségekkel 
számolt az önkormányzati szférában, miközben az ÁFA növekedés hatását is önerőből 
kellett kigazdálkodni.  
Önkormányzatunk esetében azonban a korábbi megszorítások eredményeképpen a 
belső tartalékok jórészt kimerültek, így az amúgy is szűkösen tervezett költségvetési 
kiadások visszafogása komoly feszültségeket okozott. 
 
A gazdasági recesszió további forrásszűkülést idézett elő az önkormányzati 
vagyonhasznosítás területén, mivel az egyre rosszabb pénzügyi helyzetben lévő 
vállalkozások üzlethelyiségeket adtak vissza, melyek újbóli kiadása akadozik. Ennek 
következtében kevesebb a bérleti díj bevétel, amit tovább ront, hogy a kiadott 
bérlemények díját sem fizetik megfelelően annak ellenére, hogy a díjak az előző évi 
szinten maradtak. 
 
Ellentmondás érzékelhető az önkormányzatok feladatainak finanszírozásánál. Míg a 
kötelező feladatokhoz az alapvető működés területén forráshiány van, addig egyes 
szakmai területekhez kapcsolódóan - elszámolásra kötelezett felhasználással - bőséges 
juttatást biztosít a költségvetés (TÁMOP, AJTP, TISZK szakképzés). 
 

A bevételi oldalt befolyásoló tényezők az önkormányzat likviditási helyzetét rendkívüli 
módon rontották, gazdálkodásunk - a bevételi és forráshiányból adódó – likviditási 
egyensúlyozás jegyében folyt. 
Év közben – főleg a nyári időszakban – az időszakosan jelentkező bevételek, valamint az 
állami támogatás jogszabályban meghatározott ütemezés szerinti érkezése, csak nagyon 
átgondolt intézményi és önkormányzati feladat finanszírozást tett lehetővé.  
Az előző évekhez viszonyítva, a helyi adóbevételek rendelkezésre állása is nagyon 
kiszámíthatatlan volt: a befolyt 512 M Ft iparűzési adóból 112 M Ft decemberben került  
– feltöltésként – befizetésre, így az év során csak 400 M Ft állt rendelkezésre az előző évi  
623 M Ft-tal szemben. Súlyosbította a helyzetet, hogy az év első felében 100 M Ft adó 
túlfizetés visszautalására kényszerültünk. 
 Az évközi folyamatos működéshez szükséges forrás biztosításához ilyen körülmények 
között az eddigieknél is nagyobb szükségünk lett volna az ÖNHIKI támogatásra, 
ugyanakkor a pályázaton elnyert közel 124 millió forint a felét sem érte el az előző évi 263 
millió forint összegű forrásnak.  
 Az önkormányzati kiadások finanszírozását a bevételek mellett csak folyamatos hitel 
igénybevételével tudtuk biztosítani. Az önkormányzat működési hitel állományát nem kívánta 
növelni, azonban félévre már a munkabérhitel havonkénti visszafizetése is gondot jelentett. 
Emiatt módosításra került az önkormányzat folyószámla hitelkeretére vonatkozó szerződés, 
melyben a havonta felvett és visszafizetett munkabérhitel, valamint a rulírozó működési 
hitelkeret összevonása eredményeként 690 millió forint összegű keretösszeg igénybevétele 
vált lehetővé. 
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A 2010-ben megvalósított fejlesztések önrészét az önkormányzat teljes egészében 
felhalmozási forrásból finanszírozta, melyre a saját bevételeken túl igen kedvező kondíciójú 
fejlesztési célú MFB hitel biztosított lehetőséget.  
Az év során indított fejlesztésekhez, a 2009. évben megnyitott - de csak részben igénybevett - 
300 M Ft összegű hitelkeret mellett további 90 millió forint ugyancsak MFB hitel igénylésére 
került sor, melynek nagyobb részét fel is használtuk. A hitelek emelkedése miatt számolni 
kell a kamatok növekedésével, továbbá a türelmi idő lejártát követően a tőke-törlesztés 
pénzügyi vonzatával is. 
A fejlesztési bevételek és kiadások ebben a beszámolási időszakban is elmaradtak az 
előirányzatoktól, aminek oka, hogy a pályázati döntések elhúzódtak és a támogatások sem 
érkeztek a tervezett ütemben.  
A működőképesség megőrzése érdekében ebben az évben is folyamatosan a takarékosságra és 
a szigorú gazdálkodásra kényszerítő intézkedéseket kellett megtenni, emellett év végére az 
intézményhálózat további működtetetésére vonatkozó előzetes döntések meghozatalára is sor 
került. 
 
 

Költségvetési bevételek alakulása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 
1. számú melléklet tartalmazza. Eszerint az önkormányzat működési bevételei 8 296 103 eFt-
ra, - az előző évhez hasonlóan - közel 96%-ban teljesültek, míg a felhalmozási célú bevétel 
összege 878 463 eFt, 42% volt. A beszámolás évében a felhalmozási bevételekből működést 
is finanszíroztunk, ami a gazdálkodás szempontjából kedvezőtlen. Amennyiben a fejlesztések 
beindulnak a működésre fordított összeget vissza kell pótolni, ami további likviditási 
problémákat vet fel a következő költségvetési évben. 
 
Működési bevételek  
 
A tárgyidőszaki önkormányzati bevételek között meghatározó nagyságrendű és a legnagyobb 
működére fordítható bevételi forrás a normatív állami támogatás, melynek összege terv 
szinten 1 666 044 eFt volt. A megalapozott és megfontolt tervezésnek köszönhetően év 
közben lemondásra, vagy pótigényre nem volt szükség és az elszámolás során keletkezett  
- 2011. évi költségvetést terhelő - visszafizetendő támogatás összege sem érte el a 9 millió 
forintot (nem kötelező feladatokhoz juttatott SZJA nélkül). 
Az elszámolást követően a tényleges támogatás összege 1 657 403 eFt volt, ami az előző 
évitől (1 859 669 eFt) több mint 200 millió forinttal maradt el. Ez valójában legalább 100-150 
millió forint valós forráskivonást jelentett az önkormányzat bevételeiből. Az adókra és 
járulékokra vonatkozó szabályozás eredményeként, az azokhoz kapcsolódó kiadások ugyan 
mérséklődtek, de nem lett központilag lefedezve az ÁFA mérték emelkedésének hatása, 
továbbá az egyéb dologi kiadások növekedésének pénzügyi vonzata sem. Csak kisebb 
mértékben okozta a normatívák csökkenését a feladatmutatók változása. 
A nem kötelezően ellátott feladatokhoz az önkormányzat a települést megillető SZJA-ból 
kiegészítést kapott a jövedelem differenciálás számítási metodikájának alapján. A középfokú 
közoktatási intézmények, valamint a Városi Idősek Otthona működtetéséhez ebből a forrásból 
további 196 259 eFt illette meg a fenntartót. Együttesen 1 853 662 normatív állami 
támogatás állt az év során rendelkezésre a működés feltételeinek biztosítására. 
 
2010. évben a kötött felhasználású normatívák között legjelentősebb a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság működtetésére adott 296 663 eFt támogatás volt, emellett a 
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szociális továbbképzésre és szakvizsgák lebonyolítására juttatott szerény mértékű 678 eFt 
összegű forrás képezte a bevételi forrásokat. 
A közcélú foglalkoztatás fedezetének többségét is kötött normatív támogatás biztosította, 
amire 253 359 eFt-ot használt fel támogatásból az önkormányzat. 
 
A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, 
valamint a normatív kötött támogatások elszámolását a mutatószámok alapján 
feladatmutatónként, illetve intézményenként a 32-42. sz. mellékletek tartalmazzák.  
 
A költségvetési törvény 5. számú mellékletében meghatározott jogcímekre 2010. évben 
központosított támogatásból 237 501 eFt forráshoz jutott az önkormányzat. Ezek közül több 
a közoktatási intézmények működéséhez kapcsolódott. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást 
segítő programokhoz 11 729 eFt, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához 4 139 eFt, az 
„Új Tudás Műveltség program” keretében a pedagógusok anyagi ösztönzéséhez 8 720 eFt 
támogatást használtak fel a pályázó intézmények, míg a közoktatási informatikai feladatokra 
kapott 11 931 eFt támogatás nagyobb részét felhalmozási célra fordították. 
A helyi szervezési intézkedésekhez kötődött a létszámcsökkentési döntésekből következő 
többletköltségekhez, illetve a prémiumévek programban részvevő munkavállalók 
juttatásaihoz, összesen 46 996 eFt összegű támogatás. 
A helyi közösségi közlekedés (NÓGRÁD VOLÁN támogatása) működtetéséhez az előző 
évivel azonos szintű 2 673 eFt támogatás érkezett. 
A bérpolitikai intézkedések támogatására (kereset kiegészítésre) 128 253 eFt-ot biztosított a 
központi költségvetés, ami az intézmények támogatását is teljeskörűen tartalmazta. 
Viszonylag csekély mértékű volt a lakossági közműfejlesztésre, a határátkelőhelyek 
fenntartására juttatott forrás, a könyvtári könyvállomány gyarapítását - az intézmény 
közvetlen pályázatán túl - további 1 119 eFt támogatás tette lehetővé. Az Európai Uniós 
forrással megvalósuló beruházások önerejéhez 8 149 eFt-ot kapott az önkormányzat.  
A beszámolás évében is hozzájárultunk a szegényebb sorsú gyermekek nyári étkeztetéséhez, 
amire 2 857 eFt-ot fordítottunk. A központosított támogatásokról teljes képet ad a 44. számú 
melléklet. 
 
A normatív állami támogatások mellett a legjelentősebb bevételi forrás az OEP 
finanszírozás, amit az egészségügyi feladatokhoz biztosítanak (Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet, Fogászati Társulás, Védőnői szolgálat). 
A Fogászati Társulás és a védőnői szolgálat együttesen közel 69 M Ft támogatásban részesült, 
ami a működési feltételekhez szükséges anyagi eszközöket többnyire biztosította. 
Az év során a Kórház finanszírozása alacsony volt, aminek következtében jelentős 
számlatartozás halmozódott fel. Más kórházakhoz hasonlóan, már az év kezdetén nagy volt a 
szállítói állomány, a tartozás nagyságrendje a működőképesség határát súrolta. Rendkívül 
nagy segítség volt év végén az egyszeri TB támogatás, aminek segítségével gyakorlatilag fel 
tudta számolni az intézmény a lejárt kötelezettségeit.  
Ezzel a plusz forrással változott az intézmények közötti eladósodás aránya, míg a Kórháznak 
szinte alig volt tartozása, addig a többi intézmény, köztük a Polgármesteri Hivatal, illetve 
Önkormányzat is jelentős szállítói állománnyal zárta ezt az évet is. 
Ebben az évben a TB finanszírozás mellett azok a pénzeszközök kerültek átadásra a 
Kórháznak, amelyet a prémiumévek program kapcsán pályázott az önkormányzat, illetve 
egyéb kereset kiegészítés továbbítása történt meg. 
 



 - 5 - 

A központi finanszírozás mellett a helyi, illetve átengedett adókból származik az 
önkormányzat legnagyobb bevétele. Ezek között is meghatározó nagyságrendű az iparűzési 
adóbevétel, aminek eredeti előirányzata 600 M Ft-ban került meghatározásra.  
A városban a 2010. évben teljesedett ki a gazdasági válság hatása. Míg az előző évben a 2008. 
évi helyi iparűzési adóbevallások alapján a megfizetett előlegekhez képest a végleges 
adókorrekciók (előző évi előírás (64 914 eFt), törlés (64 238 eFt) közel azonos összeget tettek 
ki, addig 2010. évben a 2009. évi bevallások alapján a már megfizetett előleghez képest közel  
70 000 eFt adót kellett törölni.  
Ezt még súlyosbította, hogy a 2010. január 1-jétől életbe lépett törvényi előírások az iparűzési 
adó kezelését az állami adóhatósághoz telepítették. Az adózók ennek tudatában az 
önkormányzati adóhatóságnál fennálló iparűzési adó túlfizetésüket tömegesen 
visszaigényelték, ami a város költségvetését jelentősen megterhelte, mivel a már befolyt 
bevételből 2010. évben 103 109 eFt iparűzési adót kellett visszautalni. A 2010. január 
elsején fennálló 60 049 eFt túlfizetés állomány ennek hatására év végére 17 845 eFt-ra 
csökkent. 
Az iparűzési adóban az adózókat december 20-áig feltöltési kötelezettség terheli, amikor az 
éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket. A decemberben 
befizetett feltöltés összegének köszönhetően 514 866 eFt helyi iparűzési adóbevétel folyt be 
2010. évben. 
A gépjárműadónál az adómértékek 2010. évre központilag szabályozottan mintegy  
15%-kal emelkedtek. Ezzel szemben az adóztatott járművek száma jelentősen csökkent 
(6703-ról 6485-re), az előző év hasonló időszakához képest 218 db járművel található 
kevesebb a településen. Ennek a tendenciának köszönhető, hogy az előző időszakhoz képest 
az adóbevételek - a 15 %-os adómérték emelés ellenére - nem nőttek jelentősen az előző 
évhez képest, ezért 97%-os teljesítéssel, 101 515 eFt bevétel képződött ezen a jogcímen. 
 
A magánszemélyek kommunális adója esetén az adóbevételek és a hátralék állománya 
jelentős mértékben nem változott, ezért a 2010. évben - az előző évhez hasonlóan -, a várt 
nagyságrendben 47 425 eFt-ra teljesült az előirányzat. Ez a bevétel az önkormányzat 
fejlesztési forrásait növeli. 
Az adóbevételekről összességében megállapítható, hogy a kommunális adó figyelmen kívül 
hagyásával – mivel az felhalmozási jellegű és teljesítése a vártnak megfelelően alakult – az 
önkormányzat bevételei csökkentek. Bár az átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA 
helyben maradó rész és jövedelem különbség mérséklésére szolgáló SZJA) 48 M Ft-ot 
meghaladó mértékben emelkedtek, ugyanakkor az iparűzési adó (helyi adó) közel 110 M Ft 
lemaradást mutat, tehát forrásaink szűkülésével kellett számolni (3/4, 3/5. számú mellékletek). 
 
Ipolyszög és Patvarc Községek önkormányzatai a körjegyzőségi feladatok, valamint a 
kötelező közoktatási feladataik ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás) több mint 
21 M Ft támogatást utaltak át az önkormányzat részére. A 2010. évi beszámoló elkészítését 
követően kerül sor a 2010. évre járó tényleges hozzájárulás kiszámítására. 
 
Az önkormányzat és intézmények saját bevételei a tervezett szinten teljesültek, együttesen 
1 185 998 eFt bevétel keletkezett, melyek között 97 M Ft-ot meghaladó nagyságrendű a 
működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.  
A kompetencia alapú oktatást segítő TÁMOP pályázatból érkezett közel 68,8 M Ft, amit a 
közoktatási feladatokat ellátó intézmények használtak fel. Ez a működési célú pályázat 100%-
os finanszírozású volt, az oktatással kapcsolatos többletfeladatok finanszírozására, képzésekre 
lehetett felhasználni. Mintegy 8 M Ft-ot - az utolsó elszámolás összegét - azonban a mai napig 
nem kapta meg az önkormányzat.  
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A testvérvárosi kapcsolatok építésére és ápolására 20 M Ft pályázati előleg érkezett. 
 
Az intézmények és az önkormányzat egyéb saját bevételei között azok a források 
találhatók, melyek a működés sajátos jellegéből adódóan keletkeznek. Ilyenek a gondozási 
díjak, a térítési díjak, bérbeadások, tanfolyamok szervezése, stb… 
Az önkormányzat saját bevételeinek számottevő része kötődik a vagyonhasznosításhoz. 
Ebbe a kategóriába tartozik a városi piac működtetésével kapcsolatosan felmerülő piaci 
területhasználati díjból származó közel nettó 12 M Ft bevétel, továbbá az üzlethelyiségekért 
számlázott nettó 52 M Ft bérleti díj is. A beszámolás évében - ugyanúgy, mint 2009. évben - 
ezeken a területeken nem volt díjtétel emelkedés, tekintettel a válság okozta nehéz 
körülményekre. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a fizetési szándék is hiányzik több 
vállalkozónál, így esetenként a csak bírósági végrehajtás vezet eredményre.  
Az önkormányzati bérlakások kezeléséből 12 M Ft-ot meghaladó bevétel keletkezett, amihez 
kiadás is kapcsolódott. 
Az Önkormányzati Tűzoltóság - tűzvédelmi feladatainak ellátása mellett - a gazdasági 
társaságok felé nyújtott szolgáltatásaiért és a dolgozók telefonköltségeinek térítésére közel 8 
M Ft-ot számlázott ki. Igazgatási szolgáltatásokból 13 M Ft (bérleti díj, kártérítés) bevétele 
keletkezett az önkormányzatnak. 
 
Az egyéb saját bevételként realizált 988 933 eFt–ból az intézményeknél 886 062 eFt forrás 
képződött (az összes bevétel 90 %-a), amiben nagy súllyal szerepelt az étkezési térítési 
díjbevétel. 2010. évben a térítési díjak nem emelkedtek a közoktatási intézményeknél, 
tekintettel a szülők egyre nehezebb anyagi helyzetére is. A főzésben résztvevő intézmények 
között végzett felmérés eredményeként látszott, hogy az érvényes norma megfelelő, elégséges 
az adagokhoz szükséges nyersanyag biztosítására. 
A Városi Idősek Otthona gondozottjainak térítési díját felülvizsgálta az önkormányzat és 
tényleges helyzethez igazodó, reális díjak kerültek meghatározásra. Itt lényegesen 
megemelkedett a szociális étkezők száma, ami bevétel emelkedést is eredményezett. 
          A Kórháznál az általa működtetett gyógyszertár az egyik legnagyobb bevételi forrás, de 
a központi ügyeleti szolgálat és az ápolási osztály szolgáltatása is jelentős összegű forrást 
eredményez. Az intézmények közül a Kórháznál keletkezik a működési egyéb saját bevételek 
55,7 %-a. A Városi Idősek Otthona 21 %-ban részesedik a bevételekből, a további 23,3 %-ból 
közel 54 M Ft a GAMESZ-nál, 52 M Ft pedig a Mikszáth GSZSZ-nél keletkezik, többnyire 
az étkezési térítési díjakból. 
Az intézményi bevételek 5,3 %-os emelkedést mutatnak az előző évi bevételhez képest. 
Az önkormányzat összes működési bevétele 1 185 998 eFt volt a beszámolás évében. Ez 9%-
kal haladta meg az előző évi teljesítést, ami részben az átvett pénzeszközöknél, részben az 
egyéb saját bevételeknél keletkezett. 
 
Felhalmozási bevételek 
 
A felhalmozási célú bevételek lényegesen meghaladták a 2009. évi 70 274 eFt-ot,  
235 967 eFt ilyen jellegű forrása keletkezett az önkormányzatnak (2. sz. melléklet). Ennek 
csak kisebb hányada képződött a szakképzésben résztvevő középfokú közoktatási 
intézményeknél, ahol a szakképzési hozzájárulásból származott közel 29 M Ft. Ugyanezeknél 
az intézményeknél 15 M Ft felhalmozási jellegű pénzmaradvány is van, szintén szakképzési 
hozzájárulásból, ami feladattal terhelt forrás. 
          A sajátos felhalmozási bevételekből több mint 47 M Ft keletkezett, melyek között 
Tárnics Kft-től kapott 16,6 MFt osztalék, az Nyugat-Nógrád Vízműnek üzemeltetésre átadott 
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csatornahálózat 8 171 eFt bérleti díja, az értékesített önkormányzati lakások 9 203 eFt 
összegű törlesztő részletei, 4 460 eFt bérleti jog megváltás és más egyéb kisebb tétel szerepel. 
Immateriális javak és tárgyi eszköz értékesítéséből az előző évi 9 M Ft bevételt jóval 
túlszárnyaló 92 009 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, amiből 77,4 M Ft ingatlan 
értékesítés, és az ehhez kapcsolódó 14,6 M Ft ÁFA. Technikai jellegű bevétel – az érvényes 
számviteli szabályoknak megfelelően – a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa bevételként 
történő kimutatása, mely a tárgyévben 54,7 M Ft-ot tett ki. 
       A Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztése gyakorlatilag befejeződött 2010. évben, 
ennek lebonyolításhoz 181 678 eFt támogatás érkezett. Kisebb összeg áthúzódott a 2011. 
évre, ugyanis az előfinanszírozott kiadások utolsó elszámolásából még várható támogatás. A 
tornaterem építéséhez köthető a fordított ÁFA bevétel is. 
       A Kórház rekonstrukciója is szinte befejeződött, ebben az évben a megmaradt 94,5 M 
Ft címzett támogatás teljes összege felhasználásra került. Ez volt az utolsó év, amelyben még 
folyósítható volt a támogatás.  
        Felhalmozási célú állami bevételi forrás központosított támogatásként is érkezett, ami az 
intézményi informatikai pályázat és az integrációs program fedezetére szolgált, ennek 
összege 26 922 eFt volt. 
       Az autóbusz pályaudvar építéséhez kapcsolódóan érvényesítettük a hiánypótlási 
munkákhoz lehívható bankgaranciát, ami közel 5 M Ft bevételt jelentett. 
       A Városi Bölcsőde felújításához – aminek elkezdése elhúzódott és megvalósítása 
áttevődik 2011. évre – 8 332 e Ft támogatási előleget, a város ivóvíz hálózatának 
rekonstrukciójának előkészítéséhez 12 486 eFt támogatást kapott az önkormányzat. 
 
Összességében 2010. évben hitel nélkül 694 751 eFt felhalmozási bevétele keletkezett az 
önkormányzatnak, ehhez 183 712 eFt fejlesztési hitel felvétele párosult, így 878 463 eFt állt 
rendelkezésre. Ez a módosított előirányzat 41,9 %-a.  
Az önkormányzat tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Az önkormányzati bevételek alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 
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Költségvetési kiadások 

 
Az önkormányzat költségvetése 2010. évben 9 043 069 eFt kiadással valósult meg, ez a 
módosított előirányzat 84%-a, ami kismértékben meghaladja az előző évben felmerült  
8 838 810 eFt kiadási főösszeget. Ezen belül a működésre fordított költségek teljesültek 
nagyobb mértékben, 95,7 %-ra, míg a fejlesztéseknél csak közel 42 % előirányzat 
felhasználás történt meg.  
 
Működési kiadások 
 
Az önkormányzat kiadásait az intézményhálózat szerkezete, annak működtetése 
nagymértékben meghatározta. A központi források egyre szűkülnek, a helyi bevételek is 
csökkentek a közelmúltban bekövetkezett válság hatására (ezekről a bevételek ismertetésénél 
részletesen beszámoltunk), ezért egyre inkább költségkímélő megoldásokat kell találni a 
működőképesség megőrzéséhez. Már a korábbi években is sor került az intézményi és 
önkormányzati költségvetések felülvizsgálatára és szigorú gazdálkodási előírások 
érvényesítésére, ami a tárgyévben tovább folytatódott. A létszámok tekintetében is irányelv 
volt a takarékosság, továbbá az illetmény elemek átvizsgálása is megtörtént a költségvetés 
készítése során.  
Ennek ellenére év végén a működési kiadások összege mintegy 90 M Ft emelkedést mutat az 
előző évhez képest. A növekményt a pályázati és átvett pénzeszközök, központosított 
támogatások finanszírozták.  
Az Önkormányzat idén is jelentős szállítók felé fennálló kötelezettséggel zárta az évet, 
ugyanis a számlák kiegyenlítése áttevődött a 2011. évre.  
 
Összességében elmondható, hogy a működés területén a tervezett feladatokat az 
önkormányzat és intézményei az év során folyamatosan fennálló, - fentiekben 
részletezett – forráshiány és a bevételek kedvezőtlen időbeli alakulása (iparűzési adó) 
miatt csak részlegesen tudták teljesíteni. 
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 A rendkívül nehéz pénzügyi-likviditási helyzetben azonban az önkormányzat 
felelősen gazdálkodott – esetenként felvállalva az ezzel járó feszültségeket is – és 
biztosítani tudta az alapvető dologi kiadások és személyi juttatások finanszírozását 
anélkül, hogy adósság- és hitelállománya kezelhetetlenné vált volna. 
A válsághelyzetben a város gazdálkodásának irányítása nagy erőfeszítéseket igényelt és a 
feladatok rangsorolását, folyamatos egyeztetéseket tett szükségessé, amit az intézmények is 
megértéssel fogadtak 
 
A működési kiadások között a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok 
meghaladták az összes működési kiadás 62 %-át, azzal együtt, hogy a feladatok 
racionalizálása során 2010. évben további 24 fővel csökkent az alkalmazotti létszám (2009. 
évben ez 40 fő volt). A teljesítés aránya a módosított előirányzat 98 %-a, viszont a 2009. évi 
teljesítéstől ennél nagyobb mértékű az elmaradás mind a bérek (közel 64 M Ft), mind a 
járulékok (178 M Ft) vonatkozásában, a létszámgazdálkodás és a 2009. II. félévében 
végrehajtott járulékcsökkentés (32%-ról 27%-ra változott a minimálbér kétszeresének 
összegéig) 2010.-ben már teljes éves hatása eredményeként. 
 A bérek és járulékok intézményekhez kötődő aránya 86,2%, 4 177 207 eFt volt, ami 
megfelelt a módosított előirányzatnak. Ezen belül két intézmény lépte túl az előirányzat 
kereteit, melyek közül a Balassi Bálint Gimnázium 700 eFt-tal, a Városi Idősek Otthona -
hibás tervezés miatt -1,5 M Ft-tal (ebből 1 M Ft járulék ) haladta meg a tervezett szintet.  
 
 A dologi kiadások összege 2 959 387 eFt volt, ez a módosított előirányzat 92 %-a. 
Ezen belül alacsonyabb a teljesítés a Polgármesteri Hivatalnál, ahol ez az arány mindössze  
76 %, és gyakorlatilag a 2009. évi teljesítésnek felel meg a 494 891 eFt kiadás. Az 
intézmények  
2 506 886 eFt összegű teljesítése közel 283 M Ft-tal haladta meg az előző évi szintet, amire 
hatással volt a Kórház szállítói állományának év végi jelentős csökkenése a rendkívüli 
pótfinanszírozás következtében. A kiadásokon belül az intézményi kiadások aránya 84, 7%, 
némileg meghaladta az előző évi arányt, ami azt jelzi, hogy az intézményfenntartás biztosítása 
mellett az egyéb városi feladatokra egyre kevesebb forrás jut.  
A dologi kiadások között valóban csak az elengedhetetlenül fontos kiadások teljesítésére volt 
mód. A szállítók felé általában a fizetési határidőhöz képest 30 napos csúszással tudunk 
számlákat kiegyenlíteni, ami év végére feszültségeket okozott a feladatellátásban (pl. 
étkeztetés területén). 
Az intézmények finanszírozása mellett a város működtetésére vonatkozóan is csak a 
legszükségesebb kiadásokat tudtuk teljesíteni, itt volt leginkább jellemző a tervezett feladatok 
elhalasztása is. 
 
A városüzemeltetési kiadások közé tartozik a közvilágítás, a parkfenntartás, szemétszállítás 
(lomtalanítás, illegális szemétszállítás), téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés, utak, járdák, 
csapadékcsatornák, játszóterek karbantartása. Ide sorolhatók a Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság működése során ellátott feladatok, továbbá a közkutak és a piac üzemeltetése is, 
hogy csak a legfontosabbakat említsük.  
A beszámolási időszakban ezekre a feladatokra a módosított előirányzat 85%-át költötte a 
város, ami részben a megfontolt gazdálkodás és szigorú ellenőrzés eredménye, részben a 
szállítói számlák ki nem egyenlítésének következménye, de feladat elmaradás, vagy 
elhalasztás (Nyírjesi gát megerősítése) is szerepet játszott a helyzet kialakulásában.  
A városüzemeltetési kiadásokat részletesen tartalmazza a 3/2 sz. melléklet. 
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Egyéb működési bevételek és kiadások alcímen vegyes összetételű és szerteágazó feladatok 
teljesítését mutatja be kiemelt előirányzatonként és feladatonként részletezve a 3/3. számú 
melléklet. Ebben a táblázatban azok a kiadások is szerepelnek, amelyek az egyes 
pályázatokhoz kapcsolódnak, de nem sorolhatóak a felhalmozási kiadások közé mert 
jellegüknél fogva nem azok, vagy mert egyedi beszerzési értékhatáruk nem érte el a 100 E Ft 
nagyságrendet. Ilyen pl. A Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó dologi 
kiadás, a Bölcsödéhez köthető eszközbeszerzés, az informatikai pályázat útján elnyert 
szoftver bérleti díja, illetve a Városi Könyvtár TIOP pályázatán elnyert összeg felhasználása, 
továbbá a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola PPP konstrukcióban 
megépített tornaterem működésére fordított (32 092 eFt) összeg is. 
Az egyes előirányzatok teljesítésénél nagy szóródás tapasztalható, itt is jellemző volt a feladat 
elmaradás, halasztott kifizetés. 
A rendkívül sok jogcím között szerepel a 2010. évben lebonyolított választásokra fordított 
kiadások teljesítése 7 450 eFt összeggel, továbbá a központi költségvetéssel történő 
elszámolás következtében (2009. évi állami támogatás elszámolása) felmerült 35 152 eFt 
kiadás is. Szerencsére ezt az évet nem terhelte olyan mértékben ez a kötelezettség, mint az 
elmúlt évben, bár a nagyságrend így is rontotta a likviditási helyzetet.  
 
Az áthúzódó számlák miatt, az előző évinél is több költséggel járt a 2. sz. háziorvosi kör 
fenntartása, mellyel összefüggésben a kiadás közel 9 M Ft volt. A következő költségvetési 
évben megoldás várható a feladat ellátásával kapcsolatban. 
A táblázatban bemutatott előirányzatok egyes feladatoknál 100%-ban teljesültek, (tanulói 
laptop program, önkormányzati választások, defibrillátor beszerzés), míg olyan is van, 
amelynek megvalósítására nem volt lehetőség, illetve a feladatot sikerült költségtakarékosabb 
módon megoldani. (turisztikai kiadások, jutalmazás, közbeszerzés, kitüntetések, ÁNTSZ 
előírások teljesítése, forgalomszabályozás). 
 
Az önkormányzat a 3/1 számú mellékletben részletezett célokra -sport, kulturális, művészeti, 
rendezvény-, illetve civil és egyéb szervezetek részére különféle támogatásokat nyújt. Az 
Áhsz 40 § előírása alapján a részletesen fel kell sorolni a közalapítványok, alapítványok, 
társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket. Az ilyen jellegű 
kiadások egy része megtalálható a jelezett mellékletben, de részletes kimutatás is készült, amit 
a beszámoló 49. számú melléklete tartalmaz. 
A támogatások között preferált terület a lakosságot érzékenyen érintő szociálpolitikai 
juttatások előirányzata, illetve teljesítése, amelynek nagyságrendje a tárgyévben 171 404 eFt 
volt, 3 %-kal meghaladta a tervezett szintet.  
A pénzhiány miatt, az önkormányzat által adott támogatásoknál is csökkentett mértékű 
teljesítésre került sor, ami év végére feszültséget okozott, különösen a sport szervezetek 
körében. 
 Az önkormányzat finanszírozási jellegű kiadásai az intézmények pénzellátásával 
függnek össze, melynek teljesítése a tárgyévben 96%-os volt a módosított előirányzathoz 
képest, ami 125 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Ezen a területen – mint a korábbiakban is 
utaltunk rá – az intézményi ellátmányok kényszerű visszatartására került sor, mivel a 
nagyfokú pénzhiány mellett is biztosítani kellett a teljes önkormányzati intézményrendszer 
működőképességének fenntartását. 
 
Felhalmozási kiadások 
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Nagy eredménynek tekinthető, hogy az önkormányzat – a fentiekben vázolt nehéz gazdasági 
helyzete ellenére - a működőképesség megőrzése mellett jelentős fejlesztési feladatokat is 
tudott teljesíteni. 
 
A megvalósított fejlesztések révén javultak a kötelező feladatellátás feltételei, (Kiss 
Árpád Iskola, Bölcsőde, Tűzoltóság, Kórház) illetve annak eredményeképpen jelentős 
működési költségcsökkentés lehetséges (Kollégium nyílászáró csere), melyre a források 
döntő részét támogatásból szerezte meg az önkormányzat, így az egyúttal vagyon 
növekedést is okozott. 
 
A fejlesztési célok rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy valamilyen támogatás 
kapcsolódjon hozzá, hiszen a költségvonzat nagyságrendje meghaladja az önkormányzat 
teljesítőképességét és az önerő biztosítása is komoly egyeztetést és forrás feltárást igényel. 
 A felhalmozási bevételek ismertetésénél kitértünk azokra a fontosabb fejlesztésekre, 
amelyekhez központi forrás kapcsolódott, emellett részletezésre kerültek az előterjesztésben 
az Európai Uniós támogatással megvalósuló és a több évre áthúzódó beruházások adatai is, 
ezért csak néhány lényegesebb beruházást emelünk ki: 

• A Kiss Árpád Általános Iskola tornatermének építése, a legnagyobb kiadási 
volument képviselte a beszámolás évében. Ennél a fejlesztésnél lényegesen nagyobb 
volt a saját erő szükséglet, mint ahogy az eredeti tervekben szerepelt és a megvalósítás 
döntő hányada erre az évre tevődött. A 181 678 eFt támogatáshoz 287 385 eFt kiadás 
kapcsolódott, aminek fedezetét részben csak hitelből tudtuk biztosítani. 

• Gyakorlatilag befejeződött a Kórház rekonstrukció is, azonban a címzett támogatás 
itt sem volt elegendő a költségekre, hiszen a 94,5 M Ft támogatással szemben 108,8 M 
Ft kifizetésére került sor és a 2011. évet is terheli még mintegy 5 M Ft kötelezettség. 

• Megkötött szerződéssel még nem rendelkezik az önkormányzat, de információink 
szerint a Városközpont rehabilitációjára benyújtott pályázat sikeres volt. A projekt 
folyamatában 2010. évben hatástanulmányokra, tervekre, költséghatékonysági 
vizsgálat elkészítésére, engedélyezésekre 36 540 eFt kifizetésére került sor. 

• Meg kell említeni, hogy a néhány évvel ezelőtt beadott pályázat, ami a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósága részére magasból mentő jármű beszerzésére 
vonatkozott, a beszámolás évében valósult meg. A központi közbeszerzéssel vásárolt 
jármű valós értéke meghaladta a 137 M Ft-ot amihez közel 25 M Ft önerő társult. A 
tűzoltóparancsnok megkereste a Kistérségi Társulásokat, hogy nyújtsanak támogatást 
a beszerzéshez, hiszen a feladatellátás is térségi, de csak a Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása járult hozzá a költségekhez 5 M Ft-tal. Ennek pénzügyi rendezése 
áthúzódott a következő évre. 

 
A felhalmozási jellegű kiadások az önkormányzatnál koncentrálódtak, csak néhány olyan 
pályázati kiírás volt, ami közvetlenül az intézményeknél valósult meg. 
Kiemelendő ezek közül a Madách Imre Kollégiumnál lebonyolított teljes nyílászáró csere, 
ami 15 M Ft-ba került és 8 M Ft támogatás párosult hozzá. 
A szakképző intézményeknél szakképzési hozzájárulásból, illetve az informatikai pályázatból 
került sor eszközök beszerezésére az oktatási intézmények körében. 
Intézményi szinten összességében 76,7 M Ft felhalmozási célú kiadás merült fel. 
 
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, valamint azok kamatainak kezelésére. 
A napi működés biztosításához évek óta 500 M Ft folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre. 
Emellett havonta általában 170-180 M Ft munkabérhitel felvételére is sor került, aminek 
maximált határa 190 M Ft volt. Ennek az volt a hátránya, hogy minden hónapban vissza 
kellett fizetni a felvett összeget, ami esetenként likviditási akadályokba ütközött (különösen 
gondot okozna ez ettől az évtől, mivel az állami támogatások megérkezése a tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó munkanapja helyett a tárgyhó első munkanapjára tevődött át). A 
probléma kiküszöbölésére a számlavezető pénzintézettel módosítottuk a folyószámla 
hitelkeret szerződést, - és a két hitelt összevonva - megemeltük a folyószámlahitel 
kontingensét 690 M Ft-ra.  
Ezzel mentesült az önkormányzat a munkabérhitel havi visszafizetésétől, viszont figyelni kell 
arra, hogy - ha szükséges - legyen pénzeszköz az állami támogatás kiegészítésére a munkabér 
esedékességének időpontjában annak folyósítására. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy kiskincstári rendszer működtetése ellenére - aminek az a 
lényege, hogy a nap végén az intézmények és az önkormányzat egyéb alszámláinak egyenlege 
átvezetésre kerül a költségvetési számlára, csökkentve ezzel a hitelállományt – a lényegesen 
magasabb hitel összege miatt jóval több kamat fizetésére kényszerülünk, mint 2 évvel 
korábban. 
 
Az évek óta tartó negatív folyamatok és a belső tartalékok kimerülése miatt, a 
működőképesség fenntartása csak a hitelállomány növekedése mellett biztosítható.  
Az év végén 560 034 eFt folyószámla hitele volt az önkormányzatnak, az előző évi 
293 218 eFt-tal szemben. A nagymértékű növekedés egyik fő oka az volt, hogy az 

önkormányzatok finanszírozása megváltozott: míg 2009-ben december végén 155 M Ft 

finanszírozási előleget kaptunk, 2010-ben az utalás 2011. január elejére tolódott át. 
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Mindez azt is jelenti, hogy - a finanszírozás elégtelensége mellett,– a központi költségvetés 
likviditási problémáinak egyre nagyobb hányada az önkormányzatokra hárul (erre utal az 
állami támogatások folyósításának 2011. évi átütemezése is). 
 

Folyószámla egyenleg alakulása
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December 31-én az alszámlák egyenlegei maradtak a megfelelő bankszámlán, csak az adó 
számlákat ürítette az OTP a költségvetési elszámolási számlára. Bár a hitelállomány magas 
volt, a kedvezőbb kamatszint miatt a 2010. évi működési kamat kiadás 42 390 eFt-ra teljesült, 
némileg elmaradva az előző évi 43 878 e Ft-tal szemben. 
 
Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a 2009. évben megkötött 
300 M Ft keretösszegű hitelszerződés mellé további 90 M Ft hitel felvételére került sor az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül. Ebből a hitelkeretből 
tudtunk forrást biztosítani a Tűzoltóság részére magasból mentő gépjármű önerejéhez, a 
Városközpont rehabilitációjához szükséges hatástanulmányok és költségelemzések, tervek 
kifizetéséhez, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megye Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás részére fizetendő 
önerőhöz. A 90 M Ft-os keretösszeget a tárgyévben 7,7 M Ft kivételével igénybe is vette az 
önkormányzat. 
A 300 M Ft összegű MFB hitelből a Térségi Integrációs Szakképzési Központ (TISZK) 
részére fizetendő támogatáshoz, és a Kiss Árpád Általános Iskola tornatermének 
fejlesztéséhez vettünk igénybe egy részt, a fennmaradó keret a Városközpont 
rehabilitációjához, továbbá a Bölcsőde fejlesztéséhez lesz szükséges.  
A hitelek tőketörlesztésére 2011-től kerül sor, a kamatokat csak az igénybevett hitel után kell 
megfizetni. A megmaradt keretösszeget a pénzintézet 2011. szeptemberéig tartja 
rendelkezésre, amit a beruházások kezdésének eltolódása miatt valószínűleg meg kell 
hosszabbítani.  
A tárgyév végéig a 390 M Ft fejlesztési célú hitelből 198 349 e Ft-ot vettünk igénybe, ebből 
14 637 eFt-ot még 2009. évben. 
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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 2004. évben felvett 56 000 eFt felvett, hitelből elmúlt évben 12 000 eFt került 
visszafizetésre, s még további 24 000 eFt tőke törlesztése terheli még az önkormányzatot a 
2011. és 2012. években. 
A Városüzemeltetési Kft. által hosszúlejáratú hitelre vásárolt hulladékgyűjtő gépjármű 
vételárából 1 170 eFt kiegyenlítése valósult meg. 
A beszámolás évében a hivatal részére lízing konstrukcióban vásárolt személygépkocsi 
vételárából még fennálló 1 212 eFt kiegyenlítésre került. 
A hosszúlejáratú hitelek törlesztéséhez 5 180 eFt kamat is tartozott, amit a pénzintézet 
negyedév végén emelt le a költségvetési elszámolási számlánkról. 
Az önkormányzat hitelek, lízingek és garanciavállalások állományát évenkénti, bontásban a 
futamidő végéig a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások bemutatása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a település fejlesztése, felújítása érdekében több olyan 
célt tűzött maga elé, amelyek megvalósításához uniós forrásokra is lehetett pályázni. A 
beszámoló 12. számú melléklete fejlesztési célonként bemutatja azokat a beruházásokat, 
amelyek több év alatt valósulnak meg, a 13. számú melléklet ezek közül azokat a 
fejlesztéseket tartalmazza, amelyek Európai Uniós támogatást kapunk. 
 A Kiss Árpád Általános Iskola fejlesztésével az intézmény új tornateremmel bővült, 
biztosítva ezzel a tanulók testedzésének kultúrált lehetőségét. A projekt költségeinek jelentős 
része 2010. évben merült fel, lezajlottak a kivitelezési munkák, illetve az eszközbeszerzések, 
továbbá a projektmenedzsment és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. Az eredetileg 
tervezett önrészt jelentős mértékben meg kellett emelni, így az eredeti, 90 %-os támogatási 
intenzitás lecsökkent. A tárgyévben kifizetett 105,7 M Ft önerőt csak kis mértékben tudta 
kompenzálni az elnyert EU Önerő támogatás. 
 Városközpont rehabilitációjára több éve benyújtott be pályázatot az önkormányzat. 
2010. évben még csak a pályázat második fordulójára történő benyújtásához szükséges 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésének költségei merültek fel. Tekintettel 
arra, hogy még csak előzetes támogatói döntésről tudunk, de megkötött támogatási 
szerződéssel még nem rendelkezünk, a 36 540 eFt tervezési díjat teljes egészében elő kellett 
finanszírozni. 
 A Bölcsőde felújítása 100 M Ft-ot meghaladó beruházás, ami a beszámolás évében 
csak a kezdeti szakaszáig jutott. A 2010. évben jelentkező költségek az engedélyezési és 
kiviteli tervezéssel, illetve az eszközbeszerzéssel kapcsolatban merültek fel. A rendelkezésre 
állt támogatási előlegből a szükséges saját forrás is finanszírozható volt. A költségekhez 
kapcsolódó támogatás lehívása, illetve kifizetése megtörtént. A megvalósítás döntő hányada 
áthúzódik a következő költségvetési évre. 
 A Sürgősségi ellátás fejlesztése pályázat projektgazdája a Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet. A 343 975 eFt tervezett költségvetésű fejlesztés megvalósításának 
elhúzódása miatt 2010-ben kiadás nem merült fel a pályázattal kapcsolatban. 
 Nógrád Identitás Ház: 2010. évben a pályázat benyújtásához szükséges 
tervdokumentáció elkészítésnek költsége merült fel. A 3 790 eFt összeg felét – a megkötött 
konzorciumi megállapodás alapján – Nógrád Megye Önkormányzata finanszírozta. A 
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pályázat nem részesült támogatásban, így a sajáterő támogatásból történő csökkentésére már 
nincs mód. 
 Kórház TIOP-2.2.4.: A 15 000 eFt kiadás a pályázat benyújtásához szükséges 
tervdokumentáció elkészítésnek költségéhez került felhasználásra. A pályázati kiírást a 
második körös beadás előtt felfüggesztették, így a kiadások támogatásból történő 
finanszírozására egyenlőre nincs mód. 
 A Volt SZTK felújítása 2010-2011. évekre tervezett beruházás, melynek során, az 
épületen a nyílászárók cseréjének folytatására nyílik lehetőség. A 320 eFt költség a pályázat 
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése kapcsán merült fel. Az 
összeghez kapcsolódó támogatás lehívására csak a projekt megvalósítását követően kerülhet 
sor. 
 A város Ivóvízellátásának rekonstrukciója svájci -magyar államközi megállapodás 
alapján kerül támogatásra, de jelentősége nagy, költségvetése meghaladja a 900 M Ft-ot és 
több év alatt megvalósuló beruházás. Az első fordulós pályázat benyújtásához 
megvalósíthatósági tanulmányt, illetve vízveszteség-elemzést kellett készíttetni, melyre 14 
325 eFt-ot fordítottunk. A költségekhez kapcsolódó támogatás lehívása biztosította a 
felmerült kiadásokhoz szükséges forrás jelentős részét. 
 
Előirányzatok alakulása 
 
A 2010. költségvetési évben négy alkalommal került sor a költségvetés módosítására, ennek 
főbb indokai a következők voltak: 

• a központi költségvetési kapcsolatokból származó pótelőirányzatokat és a pályázatok 
útján elnyert támogatásokat be kellett építeni az önkormányzat költségvetésébe, 

• az év során jogszabályi változásokból eredő, illetve a gazdálkodás során előre nem 
tervezhető bevételek és kiadások korrekcióját el kellett végezni annak érdekében, hogy 
előirányzat nélküli teljesítésre ne kerüljön sor, illetve az iparűzési adó jelentős 
visszaesése miatt, a kiadási előirányzatokat csökkentsük, 

• a pályázatokhoz szükséges önerő és a beruházások előirányzatait biztosítani kellett, 
• az intézmények által jelzett, valamint az önkormányzatnál kimutatott többletként 

jelentkező kiadások fedezetéhez a kereteket meg kellett teremteni, 
• a kiemelt előirányzatok között a jelzett belső átcsoportosításokat át kellett vezetni. 
 

Önkormányzati szinten a költségvetés főösszege a módosítások következtében  
10 768 796 eFt-ra változott, ami az eredeti előirányzatot 8 %-kal haladta meg. 
A működési költségvetési előirányzatok összességében 660 256 eFt-tal, a felhalmozási 
előirányzatok 146 944 eFt-tal emelkedtek. 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások kerete 252 264 eFt-tal, a járulékoké 
74 981 eFt-tal növekedett, amit többnyire az év elején két alkalommal adott bérkompenzáció 
eredményezett.  
 Az intézményi szférában az előirányzatok változása 543 892 eFt volt, ami elsősorban 
a működési kiadásokat érintette, azon belül a személyi juttatások és járulékai, valamint a 
dologi kiadások közötti arány viszonylag kiegyenlített volt. A béreknél a kompenzáció és 
létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri juttatások (végkielégítés, felmentés, jubileumi 
jutalom) összege, a dologi kiadásoknál az energia árának emelkedése okozta a változást. 
 A központi költségvetésből biztosított előirányzatok közül az ÖNHIKI támogatás  
123 836 eFt volt, amit két fordulóban nyert el az önkormányzat. A pályázott összeg ennél 
lényegesen magasabb volt, a döntést nem indokolták, fellebbezési lehetőség nem volt. A 
kiegészítő támogatás elszámolását a 43. sz. melléklet tartalmazza. 
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 Központosított és egyéb központi támogatás címén kapott támogatások többnyire a 
működési költségvetéshez kapcsolódtak és a szociális ellátásokra (jövedelempótló 
támogatások, közcélú foglalkoztatás) nyújtottak fedezetet. Mivel ezek eredeti előirányzatként 
nem tervezhetők, az előirányzatok módosításával épülhetnek be a költségvetésbe. 
A központi költségvetés útján kapott támogatások előirányzatainak teljesítéséről a bevételek 
ismertetésénél részletes tájékoztatást adtunk. 
 
Az utolsó előirányzat módosításra a tárgyévet követően, de a beszámoló MÁK-hoz történő 
benyújtása előtt december 31-ei hatállyal kerülhet sor. Ennek során a rendelkezésre álló 
adatok birtokában az előirányzatok lehetőség szerinti pontosítására törekedtünk, ennek 
ellenére maradnak eltérések, melyeket lehetőség szerint megindokolunk. 
 
Pénzmaradvány alakulása 
 
A pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó szabályok változása miatt (év végi 
folyószámlahitel állomány pénzmaradványt csökkentő tétellé vált) már 2009-ben 215 485 eFt 
negatív pénzmaradványa volt az önkormányzatnak. Ezt a negatívumot a polgármesteri 
hivatalnál jelentkező 266 141 eFt hiány okozta, melyben a 2009. 12. 31-jei hitelállomány  
293 M Ft-tal szerepelt. 
 A jogszabályváltozás azt is eredményezte, hogy az intézmények – különböző áthúzódó 
feladatokhoz kötött – pozitív pénzmaradványa mellett, a működési hitel miatti „negatív 
pénzkészlet” a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg. 
 Az intézményi szférát 50 656 eFt maradvány illette meg, amit teljes azok teljes 
egészében fel is használtak. A pénzmaradvány igénybevételből 36 329 eFt működéshez, míg 
14 329 eFt a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódott.  
A 2010. évi költségvetés módosítása során csak a pályázatokhoz kapcsolódó igények kerültek 
minimális szinten beépítésre. 
 
A zárszámadási rendelettel érintett év helyesbített pénzmaradványa -49 429 eFt, 
amelyből -106 445 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött, ahol a 2010. évre vonatkozó 
állami támogatás visszafizetési kötelezettség 12 151 eFt volt, ami tovább csökkenti a negatív 
pénzmaradványt.  
 
Az intézményi helyesbített maradvány 57 026 eFt, ennek részletezését a 29. sz. melléklet 21. 
sora tartalmazza. Az intézményi záró pénzkészlet 60 503 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 29–31. számú 
mellékletek tartalmazzák. A 2010. évi intézményi záró pénzkészlet mintegy 6 millió forinttal 
marad el az előző évitől. Az önkormányzati intézmények működési és fejlesztési maradványa 
teljes egészében feladattal terhelt. 
 Az intézmények tekintetében 2010. évre vonatkozóan a ki nem utalt állami támogatás  
125 258 e Ft, ezen összeg teljes körű visszapótlására a 2011. évi költségvetésben nincs mód. 
Elsősorban az elszámolási kötöttséggel bíró pénzeszköz felhasználást kell biztosítani. 
A pénzmaradvány felhasználás korlátozására az Ámr. 67.§ (2) bekezdése lehetőséget biztosít, 
ennek 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. 
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A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, az önkormányzat vagyonában, mint tartalék jelenik 
meg, és az évek óta tartó negatív folyamatok eredményeképpen, az alábbiak szerint alakul: 
 
   Polgármesteri Hivatal  Intézmények  Ökorm. Tartalék 
Tárgyévi adatok 
2008.12.31.   -160,8 M Ft  +127,0 M Ft  -160,8 M Ft 
2009.12.31.   -266,1 M Ft  +  50,7 M Ft  -266,1 M Ft 
2010.12.31   -106,4 M Ft  +  57,0 M Ft  -  49,4 M Ft 
Állomány összesen  -533,3 M Ft  +  57,0 M Ft  -476,3 M Ft 
 
Az intézményi pozitív pénzmaradvány visszaengedélyezése, és következő évi felhasználása 
miatt, a költségvetési tartalék összege a negatív pénzmaradvánnyal azonos. 
 
A 2010. évben realizált negatív pénzmaradvány nagyságrendje és előző évekhez viszonyított 
csökkenő mértéke jelzi, hogy az önkormányzat felelős gazdálkodása során, mindent megtett 
annak érdekében, hogy az önkormányzat tényleges hiánya kezelhető mértékű maradjon. 
Ennek ellenére, az adatok azt mutatják, hogy az évek óta tartó negatív folyamatok 
eredményeképpen, 2010. év végére az önkormányzatnál 0,5 MD Ft hiány (negatív 
tartalék) halmozódott fel, melynek önkormányzati saját forrásból történő 
kigazdálkodására rövidtávon nem látunk lehetőséget.  
 
Hosszú távon, az önkormányzat szigorú gazdálkodása mellett, csak az állami feladatok 
kedvezőbb finanszírozása és a gazdasági növekedés beindulása mellett tudjuk az 
önkormányzat működési egyensúlyát megteremteni. 
A korábban felhalmozott hiány egyszeri – központi költségvetésből történő - konszolidálása 
azonban elkerülhetetlennek látszik 
 
A kisebbségi Önkormányzat 2010. évi számla maradványa teljes egészében a Balassagyarmat 
Város Önkormányzata elszámolási számlára kerül átutalásra 2011. évben a pénztári 
kifizetések rendezésére.  
 
Részesedés gazdasági társaságokban  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata egyes feladatainak ellátására gazdasági társaságokat 
hozott létre. A többnyire csak a város lakosságának ellátását biztosító társaságoknál teljes 
tulajdoni hányaddal, míg a több település érintően végzett szolgáltatások esetében 
résztulajdonosi részvétellel rendelkezik az önkormányzat. Az Áhsz. előírása alapján azokat a 
gazdasági társaságokat, amelyeknél tulajdoni hányad meghaladja a 25%-ot a részesedés 
arányának feltüntetésével be kell mutatni a beszámoló szöveges indoklásában. 
 
Önkormányzatunk az alábbi táblázatban felsorolt gazdasági társaságok tekintetében érdekelt: 
 

Gazdasági társaság neve 
és székhelye 

Önkormányzat tulajdoni 
hányada %-ban 

Önkormányzat tulajdoni 
hányada Ft-ban (névértéken) 

Nyugat Nógrádi Vízmű Kft. 
2660 Balassagyarmat,  
Rákóczi út 134. 

 
25-50 

 
55 980 000 

Városüzemeltetési Kft. 
2660 Balassagyarmat  
Mikszáth K. u 59. 

 
100 

 
66 000 000 
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Foglalkoztatási Non-profit Kft. 
2660 Balassagyarmat,  
Óváros tér 15. 

 
100 

 
3 000 000 

Tárnics Kft.  
2660 Balassagyarmat, 
 Rákóczi út 12.  

 
50-75 

 
4 190 000 

Gyarmati Média Non-profit 
Kft.2660 Balassagyarmat, 
Civitas Fortissima tér 2. 

 
100 

 
1 005 000 

 
A feltüntetett gazdasági társaságok működéséről, eredményeiről a Képviselő-testület 
folyamatos tájékoztatást kap (üzleti tervek, beszámolók..). 
 

Szervezetek támogatása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata feladatának tekinti a kulturális, szociális, sport, 
ismeretterjesztő, illetve hagyományápoló civil szervezetek, közalapítványok, alapítványok 
egyesületek, és egyéb szervezetek támogatását, a színesebb, kultúráltabb életszínvonal 
érdekében. 
Ezek a szervezetek esetenként meghatározott önkormányzati feladatokat is ellátnak - ilyen a 
Balassagyarmat Foglalkoztatási Non-profit Kft., ahol a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
teendőket látták el az év során –, vagy ha nem, működésük mindenképpen hasznos a város 
számára. 
A támogatások a döntéshozatal szempontjából négy csoportra oszthatók: 

• Egyes nevesített szervezetek részére a költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor 
kerülnek meghatározásra az adott évre vonatkozó keretek, amit rendszerint korábban 
megkötött határozatlan idejű megállapodás alapján állapít meg a testület. Ezeket a 
támogatásokat a beszámoló 3/1 számú melléklete részletesen tartalmazza. 

• A kulturális és sportcélokhoz kapcsolódva keretösszegek kerültek a költségvetésbe, 
ezek tartalmát, vagyis a támogatottak körét, megnevezését és a támogatás összegét az 
Oktatási Ifjúsági és Sport és Művelődési Bizottság dönti el a beadott pályázatok 
alapján. 

• A polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeggel rendelkezik, 
aminek felhasználásáról saját hatáskörben dönt, és arról utólag tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. A döntését általában kérelmek alapján hozza meg és támogatási 
szerződés megkötését követően kerül sor a folyósításra. 

• A Balassagyarmati Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját határozatai alapján 
nyújtott támogatásokat a hozzá közelálló szervezetek részére, illetve célok 
megvalósítására.  

 
Mindegyik támogatási forma kötött felhasználású, elszámolási kötelezettséggel terhelt, csak a 
meghatározott célra fordítható. 
Valamennyi szervezetet tájékoztattuk arról, hogy a megítélt támogatás abban az esetben 
adható, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi, indokolt esetben a 
keretösszeg csökkenthető. Ezt a kitételt sajnos alkalmazni kellett a tárgyévben és több 
szervezetet csak alacsonyabb szinten volt mód finanszírozni, mint amennyire az előirányzat 
lehetőséget adott volna. 
A támogatottak körét és összegét részletesen tartalmazza a 49. számú melléklet. 
 

Közvetett támogatások 
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A beszámoló 16. számú melléklete az önkormányzat és intézményei által 2010 évben 
közvetetten nyújtott támogatásokat tartalmazza. 
Legnagyobb volumenű közvetett támogatást az intézményi étkeztetés területén adja az 
önkormányzat. A gyermekvédelmi törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők, a három, vagy többgyermekes családban nevelkedők, továbbá a 
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekek 50%, vagy 100% kedvezményben 
részesülnek. A kedvezmények minden intézménytípusba járókat megilletik, a bölcsődétől 
kezdődően az általános és középiskolába járókon át, a kollégistákig. A térítési díjat részben, 
vagy egyáltalán nem fizetők részére adott közvetett kedvezmény meghaladta az 51,5 M Ft-ot. 
Az önkormányzat a költségvetési rendeletében nevesített összegeken, illetve az Oktatási, 
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság által megítélt támogatásokon túl, további becsült  
38 M Ft sporttámogatást biztosított egyrészt az intézmények, másrészt egyesületek, civil 
szervezetek, illetve a lakosság részére. Ennek túlnyomó többségét a Városi Sportintézmények 
által működtetett létesítmények (sportcsarnok, sportpályák), illetve a tornateremmel 
rendelkező oktatási intézmények sportcsarnokainak ingyenes használata eredményezte. 
Az önkormányzat néhány nem lakáscéljára szolgáló helyiségét ingyenesen adta használatba 
fontos önkormányzati célok megvalósítása érdekében. A kulturális, szociális, illetve a 
foglalkoztatás elősegítése céljára bérleti díj megállapítása nélkül kiadott helyiségek közel  
3,4 M Ft közvetett támogatást jelentettek a kedvezményezetteknek. 
 
Részletes kimutatás készült az adók vonatkozásában központi jogszabályi, illetve 
önkormányzati rendelet előírásain alapuló kedvezmények megadásának pénzügyi vonzatáról, 
adónemenként bemutatva az elengedett követeléseket, a kamatmentes részletfizetési 
lehetőségeket, illetve a fizetési halasztást az adókra, bírságokra és adópótlékokra 
vonatkozóan.  
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 gazdasági válságból eredő negatív hatások ellensúlyozására –egyedileg vizsgálva a 
kialakulás körülményeit is- csak a felszámított késedelmi pótlékok csökkentését 
engedélyezte az adóhatóság az egyébként tőketartozásokat megfizető vállalkozásoknak, 
magánszemélyeknek. 
Így a 2010. évben 2 adózó pótléktartozását (21 192,-Ft) engedte el az adóhatóság, illetve 1 
adózó esetében a részletfizetés engedélyezése késedelmi pótlékmentesen történt, mely 
időszakra az elengedett pótlék összege 606,-Ft. 
A törvényi feltételek fennállásának vizsgálata mellett 2010. évben méltányosság címén 1 
esetben engedélyezett az adóhatóság éven belüli megtérüléssel, késedelmi pótlékkal terhelt 
fizetési halasztást 124 500,-Ft összegben.  
Részletfizetést több adónemre vonatkozóan 7 adózónak engedélyezett az önkormányzati 
adóhatóság vezetője 4 185 913 Ft összegben, melyből 4 132 153.-Ft éven belüli, 53 760,-Ft 
pedig éven túli megtérülésű.  
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. 
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Az előírásokat figyelembe véve 2010. évben elévülés címén 3 855 685,-Ft adó- és késedelmi 
pótléktartozást töröltünk és 1 535 050,-Ft túlfizetést írtunk elő. 
Behajthatatlan adótartozások törlése: 
2009. január 1-től a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság a behajthatatlannak minősített 
adótartozást nem törölheti, hanem az esetleges végrehajthatóvá válásig, illetve a 
végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. 
Ennek megfelelően a bíróság által jogerősen lezárt felszámolási eljárások alapján 
behajthatatlannak minősített tartozások a 2010. évben 9 021 657,-Ft-ot tettek ki.  
Kis összegű tartozások miatti törlések: 
Az Art. 2. számú mellékletének II. pontja alapján 2010. évben az önkormányzati adóhatóság 
100 Ft alatti adó –és pótléktartozást 4 110 adózót érintve 77 478,-Ft összegben törölt és 823 
adózónak 26 578,-Ft 100 Ft alatti túlfizetést írt elő. 
 

A helyi adórendeletekben biztosított adómentességek, illetve kedvezmények: 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 45/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 
alapján 2010. évben:  
a) A komfort nélküli lakások továbbra is teljes adómentességben részesülnek a 

rendelet szerint, ami 122 adózót 479 eFt összegben érintett. 
b) 2009. január 1-jétől 1 lakás és 1 garázs után adóhatósági felülvizsgálatok után 26 

adózó részesülhetett 142 eFt összegű adómentességben. 
c) A Kóvár területén lévő adótárgyakat továbbra is 50 %-os adókedvezmény illeti 

meg ez 31 adózót érintett, az adókedvezmény 100 eFt volt. 
d) 2009. január 1-jétől egy gépjárműtároló után 50 %-os adókedvezmény illeti meg a 

súlyos mozgáskorlátozott személyt. Ezen a jogcímen 187 adózó 556 eFt kedvezményben 
részesült. 

e) 2009. január 1-jétől 1 adótárgy után adómentességben részesül az I. és II. 
rokkantsági csoportba tartozó adóalany. Az új adómentességi formát 27 adózó  
129 eFt összegben vette igénybe. 

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, ami 
jelenleg ez az egyetlen adómentességi forma. A tárgyévben ez 354 adózót 1 642 eFt 
összegben mentesítette az adófizetési kötelezettség alól. 

 
 

Vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat és intézményeinek mérleg főösszege 15 262 666 eFt, ami az előző évinél 
477 M Ft-tal nagyobb vagyont jelent (26. sz. melléklet). 
A vagyonnövekedésben meghatározó tényező volt a tárgyév során végrehajtott, (10. sz. 
mellékletben részletezett) összesen 567 M Ft összegű beruházás, valamint a városközpont 
rehabilitációhoz kapcsolódóan, térítésmentesen átvett útszakasz 308 M Ft-os értéke, melyet 
csökkentett a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és az értékesített vagyon nyilvántartás 
szerinti értéke. 
A vagyonváltozás azt mutatja, hogy az elmúlt évi szűkös gazdálkodási lehetőségek ellenére, 
a végrehajtott fejlesztések eredményeképpen, a ráfordított saját erőt meghaladóan nőtt 
a város vagyona, vagyis a vagyon növekedés döntően külső forrásból valósult meg.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi, a működőképességet akadályozó vis-maior helyzetet 
meg tudtuk oldani, sőt az év során szerzett fejlesztési többletbevételből kisebb saját erős 
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fejlesztést is megvalósítottunk. Természetesen forráshiány miatt számos területen elmaradt az 
indokolt eszközpótlás, ugyanakkor pályázati forrásból olyan eszközbeszerzések is 
megvalósultak, amelyek halaszthatóak lettek volna. 
 
Vagyon értékesítésre döntően telkeknél került sor, mely minden esetben önkormányzati 
döntésen alapult, és az eladás forrás szerzésen túl, városrendezési, munkahely teremtési 
célokat is szolgált. 
 
A 476 M Ft-os vagyon növekményből 460 M Ft a befektetett eszközöknél jelentkezett, döntő 
részben a beruházások állományában, mivel a jelentősebb fejlesztések üzembe helyezésére év 
végéig nem került sor.  
 
A romló pénzügyi helyzethez igazodóan, a készletek értéke csökkent, ugyanakkor a 
követelések mérleg szerinti állománya kis mértékben nőtt. 
Ezen belül azonban kedvezőtlenül változott a kintlévőségek összetétele, nőtt azoknak a 
tartozásoknak az aránya, amelyek behajtására csekély lehetőség mutatkozik (felszámolás alatt 
állók adótartozásai, lakbér, bérleti díj és lakáskölcsön hátralékok).  
Emiatt – a számviteli törvény alapelveivel összhangban - 2010. év végére az elszámolt 
értékvesztés állománya 74, 6 M Ft-ra, (11,2 M Ft-tal) nőtt. 
A helyi adó tartozásoknál kedvezőtlen tendencia, hogy a felszámolás alatt lévő adóalanyok 
tartozása növekszik (ebben szerepet játszik a behajthatatlanság miatti törlési lehetőség 
megszűnése is), melynek döntő része várhatóan végleges veszteségként is jelentkezni fog. 
 
A kintlévőségek behajtása érdekében az év során is jelentős erőfeszítések történtek, azonban a 
továbbiakban is fokozottan igénybe kell venni a jogszabályok által biztosított eszközöket, 
illetve a tartozások folyamatos monitoringja révén időben meg kell akadályozni a rossz 
követelések felhalmozódását. 
 
A költségvetési pénzeszközök állománya év végén az előző évihez hasonló mértékű volt, ezen 
belül legjelentősebb tételt azonban a pályázati pénzeszközök (még el nem költött összegei) 
jelentették. Gazdálkodási előleg folyósítására, és ennek terhére decemberi bérfizetésre csak a 
kórháznál került sor, ami az aktív elszámolások összegét növelte. 
 
Az önkormányzati vagyonváltozás a saját tőke 500 M Ft-os növekedésében is 
megjelenik. 
 
A költségvetési tartalék önkormányzatunknál negatív összegű, ami a működés során 
felhalmozott hiányt mutatja. A 100 M Ft-os növekedés összetevőit a pénzmaradvány 
kimutatásnál részletesen bemutattuk.  
 
A hosszú lejáratú kötelezettségek 136 M Ft-os növekedésében a fejlesztési hitelfelvétel és 
visszafizetés tárgyévi egyenlege 162 M Ft–ot jelentett.  
Az elszámolási szabályoknak megfelel, de torzítja a mérleget, hogy a társulásban 
megvalósított szennyvízberuházás társ-önkormányzatokat megillető vagyonrészét 
kötelezettségként kell kimutatni, melynek év végi állapot szerinti értéke 795 M Ft. 
 A rövid lejáratú hitel állomány 2011. december 31-én 560 M Ft volt, ami az előző 
évitől 267 M Ft-tal magasabb. Amint azt a beszámolóban már említettük, ebből mintegy 106 
M Ft az adósságállomány valós növekedése (ami a költségvetési tartaléknál is jelentkezik) 
155 M Ft pedig a finanszírozási rendszer változása miatt következett be (ez egyúttal a passzív 
elszámolások csökkenésében is megjelenik). 
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 Elsősorban a kórház év végi egyszeri többletfinanszírozásához kapcsolódott a szállítói 
állomány 170 M Ft összegű csökkenése, melyet az önkormányzat eladósodásának 
vizsgálatakor a hitelállomány mellett figyelembe kell venni. 
 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között 40 M Ft-tal csökkent az adó túlfizetés 
összege, melyben a visszautalásokon túl, az elszámolási szabályok változásának van jelentős 
szerepe (év végi adó feltöltés kötelezettségkénti előírása). 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 476 M Ft-os vagyon 
növekedéséből 500 M Ft-ot saját tőke finanszírozott, miközben a tartalék 100 M Ft-tal 
csökkent, (így összességében a saját forrás növekedése 400 M Ft) míg a kötelezettségek 
állománya 76 M Ft-tal emelkedett.  
 
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. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2010. év gazdálkodását a szűkös anyagi lehetőségek és a város működésének biztosításának 
érdekében a lehető legoptimálisabb megoldások keresése jellemezte. Az előterjesztésben 
részletezésre kerültek a gazdasági körülményeket előidéző okok, valamint a felmerült 
problémák megoldására tett intézkedések. Összegezve elmondható, hogy a felelős 
gazdálkodás eredményeképpen a város működőképességét sikerült megőrizni, az 
eladósodás 2010. évi növekedése kezelhető mértéken belül maradt és minden negatív 
hatás ellenére fejlesztésekre is sor került.  
 
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 2010. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
 
Balassagyarmat 2011. április 20.  
 
 
 
          Medvácz Lajos 
            polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - 23 - 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2011. (IV.29.) önkormányzati  rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

  
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-ában biztosított hatáskörében a 2010. 
évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

 
1.§ 

 
 

A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének 
főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg / e Ft / : 

 
 Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 9 961 596 10 768 796 9 260 715

Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 9 961 596 10 768 796 9 043 069

Működési célú bevételek összesen finaszírozás nélkül 7 129 462 8 111 131 8 079 108

Működési célú kiadások összesen finaszírozás nélkül 8 009 877 8 670 133 8 296 103

Működési költségvetés egyenlege -880415 -559002 -216995

Felhalmozási célú bevételek összesen finaszírozás 
nélkül 1 465 282 1 640 044 680 422

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 1 938 595 2 085 539 733 796

Felhalmozási költségvetés egyenlege -473 313 -445 495 -53 374

Költségvetés összesített egyenlege -1353728 -1004497 -270369

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3 741 36 327 36 329

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele   14 329 14 329

Belső finanszírozás összesen 3 741 50 656 50 658

Működési célú finaszírozási bevételek 876 674 522 675 266 815

Működési célú finaszírozási kiadások       

Működési célú finanszírozás egyenlege 876 674 522 675 266 815

Fejlesztési célú finaszírozási bevételek 486 437 444 290 183 712

Fejlesztési célú finaszírozási kiadások 13 124 13 124 13 170

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege 473 313 431 166 170 542

Külső finaszírozás összesen 1 349 987 953 841 437 357

Finanszírozás összesen 1 353 728 1 004 497 488 015
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2.§ 
 

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

 8 382 252 eFt bevétellel és 
 
   8 296 103 eFt kiadással 
 
jóváhagyja. 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási 
bevételeit a 8.számú melléklet szerint  
 

 878 463  eFt bevétellel és 
 
   746 966  eFt kiadással 
 
jóváhagyja. 
 

3.§ 
 

(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. 
 

4.§ 
 

(1) Balassagyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetési mérlegét a          
9. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. számú melléklet szerint 
fogadja el. 
 

5.§ 
 

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
27., 47., 48. számú mellékletek, a mérleg valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 
hagyja jóvá. 
 

6.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 
17., 18., 19., 20. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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7.§ 
 

 (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2010.évi 
pénzmaradványának  felhasználását a 28., 29., 30., 31. mellékletben foglalt részletezettséggel 
fogadja el. 
 
 

(2) Az intézmények részére ki nem utalt 2010. évi intézményfinanszírozás összegéhez 
kapcsolódó pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi. 

 

8.§ 
 

A Képviselő-testület az önkormányzati beszámoló kiegészítő mellékleteit 10.,11.,12., 13., 14., 
15., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 49. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 
 

9.§ 
 
 
 
 

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

 


