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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ ( 4 ) bekezdése alapján 
Balassagyarmat Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 
képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről az alábbi tájékoztatást adom. 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési főösszegének módosított 
előirányzata 10.394.851 E Ft. Ebből 8.405.268 E Ft a működést szolgálja, 1.989.583 E Ft 
pedig a tervezett fejlesztések kiadásainak előirányzata. A költségvetés működési hiánya 
869.831 E Ft, melyből a finanszírozási forrással nem fedezett rész 369.831 E Ft. A fejlesztési 
hiány hitellel nem finanszírozott összege 111.717. E Ft. 
 
 
A likviditása érdekében az Önkormányzat 500.000 e Ft folyószámla hitel kerettel rendelkezik, 
amelyet folyamatosan ki is használ. 
 
 
A beruházási feladatok finanszírozásához kapcsolódóan 2009. évben 300.000 e Ft, míg 2010. 
évben 90.000 e Ft fejlesztési hitel felvételéről döntött a Képviselő testület. E keret jelleggel 
biztosított tételekből 2010.június 30.-ig 116.145 e Ft és 82.204 e Ft került ténylegesen 
lehívásra. 
 
 
Az Önkormányzat pénzkészlete 98.172 e Ft, ebből 67.002 e Ft az intézményi szférát érinti. 
 
 
Az Önkormányzat –eleget téve a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak – éves költségvetési és beszámoló adatait, az ezekre vonatkozó szöveges 
indoklást, valamint a nettó ötmillió Ft feletti szerződéseinek listáját közzétette. 



A részletes pénzügyi és vagyoni adatok a www.balassagyarmat.hu honlapon a " 
Hirdetmények " menüpont " Költségvetési és gazdálkodási adatok " almenü alatt érhetők el. 
 
 
Jelen tájékoztató az alábbi mellékleteket tartalmazza : 

• Balassagyarmat Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege 2006.- 2010. VI.30., 
• Balassagyarmat Város Önkormányzatának Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, 
• GAMESZ és a részben önálló intézményeinek bevételei  2010.VI.30., 
• Balassagyarmat Város Intézményeinek  bevételei 2010.VI.30., 
• GAMESZ és részben önálló intézményeinek  kiadásai 2010. VI.30., 
• Balassagyarmat Város Intézményeinek  kiadásai 2010. VI.30., 
• Önkormányzati hitelek, lízingek és garanciavállalások éves bontásban, 
• Létesítményjegyzék a több éves kihatással járó kötelezettségek ( feladatok ) 

előirányzatairól, 
• Balassagyarmat Város Önkormányzat Ingatlan vagyon alakulása besorolás szerint 

2009. december 31., 
• Balassagyarmat Város Önkormányzat vagyon alakulása 2010.I.1.-2010.VI.30. között. 

 
 
Balassagyarmat, 2010. szeptember 1. 
 
 
                                                                                              Medvácz Lajos 
                                                                                                polgármester 


