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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Aht) 23.§, 24-29.§, az 
államháztartási törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
(továbbiakban Avr) 24. §, 27. § és 28. § előírásainak megfelelően, Balassagyarmat Város 
Önkormányzata elkészítette 2014. évi költségvetési javaslatát.  
 
Az Áht. 24.§.(2) szerint, a jegyző által összeállított rendelettervezetet a polgármester a 
költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül  terjeszti a Képviselő-testület elé. 
A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény, 2013. 
december 22-én hatályba lépett, így az önkormányzati költségvetés készítési, előterjesztési 
kötelezettség határideje 2014. február 5-e. 
 
A költségvetési rendelettervezet reprezentatív szakszervezetekkel történő egyeztetésére a javaslat 
kiküldését követően kerül sor. 
 
1. A költségvetés összeállításánál figyelembe vett feltételek 

• A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 
A rendelettervezet elkészítéséhez - az intézmények adatszolgáltatása alapján igényelt, a 
2014. évre vonatkozó normatív állami támogatások és kötött felhasználású normatívák 
bevétel adatai már rendelkezésre álltak. 

• A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
(továbbiakban Mötv) hatályos előírásai továbbra is tartalmazzák a működési hiány 
tervezésének tilalmát. 

• Valamennyi hatályban lévő, a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó adó, 
pénzügyi tárgyú, államháztartási jellegű jogszabály. 

• Az önkormányzati feladatellátást meghatározó szakmai jogszabályok számos területen 
változtak (köznevelés, szociális ellátás, közfoglalkoztatás, költségvetési számvitel) 

• Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó 
Gazdasági Programja, 

• A folyamatban lévő fejlesztési feladatok 2014. évre tervezett ütemezése, 
• Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítési adatai, pénzmaradvány várható 

alakulása, áthúzódó kötelezettségek. 
• Az önkormányzat szerződéses vagy egyéb ismert kötelezettségei 
• A feladatok változásával kapcsolatban végzett becslések, számítások, 
• Képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó tételek. 
• A 2014-ben egyszeri feladatként jelentkező választások lebonyolításának pénzügyi 

kihatása. 
 

Költségvetési politika célja, gazdaságpolitika főbb irányai 
 
Az Önkormányzatok lehetőségeit döntően meghatározza az ország gazdasági lehetősége, 
makrogazdasági folyamatok, ezek hatásai az adott évi költségvetési törvényben elfogadott 
szabályozókon, prioritásokon keresztül érvényesülnek.  
A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a 
költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.  
 
A központi költségvetés által megfogalmazott prioritások: 
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- a Népesedéspolitikai program kapcsán a családtámogatások rugalmasabbá tétele 
- a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket,  
- a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon további 
illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben,  
- a kormány kiemelt célja a foglalkoztatás növelése, a költségvetésben jelentős többletforrás kerül 
biztosításra a munkahelyteremtés érdekében,  
- a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, a téli közmunka program 
elindításra került, 
- az uniós források tekintetében egyrészt a 2014-2020 programidőszakban rendelkezésre álló új 
pénzeszközök, valamint az előző programidőszak maradványának maximális felhasználását segítik 
az önerő támogatásával is, 
- a lakásépítési támogatások növekednek, az Otthonteremtési program bővül, a panelprogram 
folytatására jelentős erőforrást terveznek, 
- a költségvetés – a hiány tartását biztosító garanciális elemként – 100,0 milliárd forintos extra 
tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz, 
- a Kormány – gazdaságpolitikájának megfelelően – kiemelt ágazatként tekint a kultúra, az ifjúság 
és a sport támogatására, 2014. évben is folytatódik a sportlétesítmények rekonstrukciója, 
tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési program is indul. 

 
Az önkormányzati rendszer átalakításának hatása 

 
A 2013. év közepéig döntően lezajlott az állami és önkormányzati feladatellátás 
szétválasztása. A tűzvédelem, egészségügyi szakellátás és fekvőbetegellátás után, az 
oktatás és a szociális szakellátás, valamint a helyi közigazgatás egy része is állami 
felelősségi körbe került, ami a helyi önkormányzatokat szakmailag és gazdálkodási 
szempontból is jelentősen érintette.  
Az oktatási intézmények fenntartásának átadása egyrészt hiánycsökkentő hatású volt, a 
saját forrásból történő működtetési és gyermekétkeztetési kötelezettség ugyanakkor jelentős 
terhet rótt az önkormányzatra.  
Az átadás-átvétel és a közös feladatellátás a kezdeti időszakban nem volt zökkenőmentes, 
azonban a jogszabályok pontosítása és a végrehajtás gyakorlata év végére megfelelő 
együttműködést eredményezett az állami szervek és az önkormányzat között. 
 
Továbbra is sok tekintetben rendezetlen azonban a Megyei Tankerületek által fenntartott és 
működtetett szakközépiskolák által használt, önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyzete,  
melyre vonatkozóan vagyonkezelési szerződés megkötésére tárgyában a mai napig 
egyeztetések folynak. 
 
A járási hivatal megalakulásával az önkormányzati hivatal létszáma drasztikusan csökkent, 
ami az egy éves tapasztalatok alapján, néhány területen nincs arányban a megmaradt 
feladatokkal, így rendszeresen jelentős túlmunkát okoz. 
 
Az önkormányzati finanszírozási rendszer gyökeres átalakítására is sor került, a feladatok 
változásával egyidejűleg, a normatív támogatásokat a feladatfinanszírozás váltotta fel, 
melybe a helyben képződő bevételek egy része is beszámításra került.  
A finanszírozás évközi korrekciói során egyre inkább előtérbe került a differenciálás, 
kizárólag az iparűzési adóerő képesség alapján, amely sok esetben nem tükrözte reálisan a 
települések valódi helyzetét. 
 
Az 5000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok adósságának részleges átvállalása 2013-
ban megtörtént, (önkormányzatunknál közel 500 M Ft összegben) ami jelentősen javította a 
költségvetés helyzetét. 
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A 2014. évi költségvetés kialakításánál figyelembe vett további változások: 

1. Finanszírozás változása 
A feladatfinanszírozás rendszere alapjaiban nem változik 2014. évben sem. 
A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a rendszer finomhangolására kerül sor, több olyan 
tétel, amit 2013. évben külön jogszabály alapján biztosított a központi költségvetés (szerkezet 
átalakítási tartalék), beépül az eredeti törvénybe, míg néhány területen a támogatás mértékében 
korrekcióra került sor. 
 
A minimálbér és a szakmai bérminimum növekedése – az intézmény üzemeltetési feladat 
ellátása miatt – sok dolgozót érint, melyhez (a korábbi évekhez hasonlóan) központi 
finanszírozás nem társul. 

 
2. Önkormányzati feladatellátás változása 
Az év közben MIK-től átvett intézmények működtetési költségeit évesíteni kellett, az épületek 
átvételkori rossz műszaki állapota jelentős többletkiadást okoz. 
 
A gyermekétkeztetés 2014-től teljes egészében önkormányzati konyhákból kerül biztosításra, a 
korábbi részleges vásárolt élelmezés helyett. A szükséges infrastruktúrát év végéig 
kialakítottuk. 
 
Az óvodai gyermeklétszám jelentős csökkentése miatt, a központi finanszírozás aránya évről-
évre csökken, ezért az intézményi struktúra felülvizsgálata elkerülhetetlenné vált. 
 
Az évközi fejlesztések hatását (energetikai korszerűsítés, műfüves pálya építése, városközpont 
felújítása) a költségvetésben tervezni kell. 
 
Az évekig elmaradt karbantartások, infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi 
kötelezettségek miatt az állagmegóvás forrásigénye nőtt. 
 
Az adósságátvállalás miatt felszabaduló forrásokból a helyi gazdaságfejlesztés elősegítése 
kiemelt önkormányzati elvárás. 

 
A folyamatban lévő, svájci támogatással megvalósuló ivóvízvezeték rekonstrukció tárgyévi 
ütemének megvalósítása – önkormányzati önerő támogatással – forrás oldalról biztosított. 

 
Az intézmények által elkészített költségvetések - tárgyalások eredményeként kialakított számadatai 
-, továbbá a társosztályok információi mind az Önkormányzati Hivatal, mind az egyes 
szakfeladatok vonatkozásában beépítésre kerültek a javaslatba. 
A tervezet elkészítéséhez az intézmények részére a központi jogszabályi előírások 
figyelembevételével elkészített egységes polgármesteri utasítás nyújtott útmutatást. A rendszeres 
működési kiadások és bevételek tervezése a költségvetési koncepció iránymutatásai alapján, a 
feladatváltozásokat figyelembe véve, a korrigált bázis szemléletet megtartva készült.  
 
 

Az önkormányzat bevételei 
 
Működési bevételek 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésében 3 791 755 E Ft bevétellel 
számolhat, ami 429 M Ft-al magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál. 
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Ezen belül, felhalmozási bevétel 1 151 937 E Ft, az előző évhez hasonló nagyságrendű, vagyis a 
bővülés döntően a működési bevételeknél mutatkozik. 
A növekedésben meghatározó szerepe van az önkormányzati feladatok évközi bővülésének: MIK 
által fenntartott intézményekhez kapcsolódó finanszírozás és saját bevétel, a Balassagyarmati 
Többcélú Kistérség munkaszervezeti feladatai törvény általi átvételének, (támogatásokat az 
önkormányzat igényli és továbbítja), a pedagógus bérfejlesztés hatásának, valamint a 
gyermekélelmezés jelentős többlet támogatásának. 
 
Normatív támogatások 
 
Az igényelhető normatív támogatások jogcíme alapvetően nem változik.  
Az egyes támogatási tételek az alábbiak szerint alakulnak 

• Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett 
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 
adóztatás, stb.) teszik ki.  
A feladatfinanszírozás keretében különböző jogcímeken (önkormányzati hivatal 
működtetése, útfenntartás, közvilágítás, parkgondozás, és az egyéb nem nevesített pl. sport, 
ifjúsági, közbiztonsági, hulladékgazdálkodási feladatokra) 316 674 e Ft-os kiadási szint 
vehető figyelembe, amiből a beszámítás miatt saját forrásból kell finanszírozni 110 027 e 
Ft-ot, így a tényleges támogatás 206 647 e Ft. 
Ezen belül, meghatározó (199 643 e Ft) az Önkormányzati Hivatalra számított kiadás, mely 
a településkategóriánként elismert dolgozói létszám alapján kerül megállapításra. 
Az önkormányzati hivatalok finanszírozásában kisebb változás történt, a járási székhelyű 
hivatalokat a helyi adó beszámításánál 5% kedvezmény illeti meg, ez mint egy 7,3 millió 
forint többletet jelent. 
A közös önkormányzati hivatalok esetében a támogatás alapja továbbra is az együttes 
lakosságszám, azonban 2014-től a teljes támogatást a székhely szerinti önkormányzat 
kapja, ami a bevételi jogcímek átrendezését jelenti, azonban az elismert létszámban 
mutatkozó feszültségek továbbra is csak önerőből oldhatók fel.  
 

• Az oktatási ágazatban az önkormányzat kötelező feladata továbbra is az óvodai ellátás lesz, 
melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Az elvárt (szakmai, 
hatékonysági) követelmények szerint, biztosítja az óvodapedagógusok és közvetlen segítők 
illetményét. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg a fenntartó önkormányzatot 
a nevelést biztosító eszközök és az üzemeltetés finanszírozásához. Összességében az 
óvodai ellátásra 286 717 e Ft támogatással számolunk, mely 50 M Ft-al magasabb az 
előző évinél, mivel tartalmazza a bevezetett pedagógus életpályamodell miatti 
béremelés árhúzódó hatását. Az óvodai ellátás finanszírozása tehát jelentősen javult, ám 
döntően a gyermeklétszám csökkenése miatt továbbra sem fedezi a kiadásokat. 

 
• A gyermekélelmezés támogatását a korábbi rászorultsági elvtől eltérően, az étkeztetési 

feladat bér-és üzemeltetési támogatása váltotta fel 125 M Ft összegben, amely 
lényegesen jobban közelíti a valós költségeket, és 50%-os (43 M Ft) többletfinanszírozást 
jelent önkormányzatunknál. 
 

• A szociális alapellátáshoz összesen 102 522 e Ft támogatás kapcsolódik, e feladatokat 
társulási formában látja el az Önkormányzat. Ide tartozik a szociális étkeztetés, a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás.  

 
• A pénzbeli ellátásokhoz való hozzájárulás becsült összege 55 652 e Ft, melynek felét 

önkormányzati forrásból kell finanszírozni, így a támogatás összege 27 826 e Ft. E jogcím 
biztosít fedezetet a jogszabály alapján kötelező ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi 
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hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkezés térítési díjának szociális 
alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, 
valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. 
A jövedelempótló támogatások kiegészítésének folyósítása igénylés alapján évközben történik, 
és a költségvetés módosításával épül be az előirányzatok közé. 

• A bölcsődei ellátás támogatási összege 3%-al nőtt, a számított 24 310 e Ft támogatás 
mellett, a feladatellátás így már csak mintegy 20 M forintos önkormányzati saját forrás 
kiegészítést igényel.  

• A Városi Idősek Otthona jelenleg integrált intézményként fogyatékos ellátást is végez, 
mely feladat állami fenntartásba vételével 2014 évben sem számolunk, mivel a 
tevékenységek intézményen belüli elkülönítése nem biztosítható. A fogyatékos személyek 
ellátásával kapcsolatos költségek finanszírozását a minisztériummal kötött szerződés 
biztosítja. Az idősek ellátásánál is feladatfinanszírozás történik, (bér és üzemeltetési 
támogatás jogcímen), melynek mértéke az előző évivel azonos szintű, 123 676 E Ft. 

•  A települések kulturális (könyvtári és közművelődési) feladatainak ellátásához a 
központi költségvetés lakosságszám arányosan biztosít támogatást, mely önkormányzatunk 
esetében 18 267 e Ft-ot jelent.  

A fentieken túl egyedi igénylés alapján az Önkormányzatot az előző évekhez hasonlóan 
központosított támogatások illetik az alábbi jellemzően előforduló jogcímeken: 

•  Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, 
•  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, 
• Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatása, 
• Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
• A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása. 

 
Helyi adóbevételek 
 
Iparűzési adó 
 
Az önkormányzat legjelentősebb saját bevétele a helyi adókból származik. Az állami 
hozzájárulások mellett ez jelenti az önkormányzati feladatellátás gazdasági alapját, ami 
egyidejűleg növeli a külső környezeti hatásoktól való függőségünket is.  
A helyi adóbevételeket hosszú évek óta teljes egészében az alapvető működési kiadások 
finanszírozására kellett fordítani, a helyi infrastruktúra, közösségi szolgáltatások fejlesztését, 
munkahelyteremtés támogatását szűkös forrásaink nem tették lehetővé. 
A 2008. óta tartó gazdasági visszaesés trendje 2012-ben megfordult, és lassú növekedés 
kezdődött, a KKV szektoron túl folyamatosan emelkedik a 100 millió forintot meghaladó 
árbevétellel rendelkező vállalkozások (ők adják a helyi adóbevétel döntő részét) 
adóvolumene.  A 2014. évi iparűzési adóbevételt az előző évihez képest, mintegy 30 M Ft-al 
magasabb összegben 680 M Ft-ra tervezzük. Hangsúlyozzuk azonban, hogy mivel a költségvetés 
pénzforgalmi szemlélete és az iparűzési adó rendszere nincs összhangban (a 2013-ban befizetett 
adó előleg az önkormányzatnál tárgyévi bevételként jelentkezik, a vállalkozások tényleges 
adókötelezettsége azonban csak 2014. május 31-én kerül megállapításra) ez némi bizonytalanságot 
tartogathat. Ezt a kockázatot tartalékképzéssel igyekszünk kezelni. 
 
Az itt képződő többletforrást az évek óta elmaradt állagmegóvási, infrastruktúra-javítási célokra 
tervezzük felhasználni. 
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Gépjárműadó 
 
A helyben adóztatott gépjárművek adóbevétele 2012. után kismértékben emelkedett, így 95 M Ft, 
melynek 2013. óta a 40%-a, 38 M Ft illeti meg az önkormányzatot. 
A tehergépjárművek 2013-tól bevezetett útdíj fizetési kötelezettségéhez kapcsolódó gépjárműadó 
kedvezmény önkormányzatunknál nem jelentős, a kiesés központi forrásból kompenzálásra kerül. 
 
Saját bevételek 
 
Az önkormányzati intézmények döntő része, rendszeres saját bevételt a térítési díjakból realizál. 
Fontos kiemelni, hogy a gyermekélelmezésnél a térítési díjak ebben az évben sem emelkednek, 
ami azt jelenti, hogy utoljára 2009-ben nőttek városunkban az étkezési térítési díjak.  
 
A bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díjak emelésére a Városi Idősek Otthona esetében 
sem teszünk javaslatot. A költségek racionalizálásával, és a tartási kötelezettség érvényesítésével 
a jelenlegi díjak és állami finanszírozás fedezetet nyújtanak az ellátásra.  
 
A bevételek 10%-ot meghaladó növekedését elsősorban az étkeztetési feladatok bővülése (MIK 
intézmények átvétele, délutáni foglalkozások, vendégétkezők) okozza. 
 
Az előző évben jelentősen nőttek a sportlétesítmények használati díjai, melynek fedezetét a 
társasági adó támogatás biztosítja. 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlanok kihasználtságának javításával több épület 
esetében sikerült a fenntartási költségeket csökkenteni.  
 
Önkormányzati saját működési bevételt elsősorban vagyonhasznosításból tervezünk. Az 
üzlethelyiségek és piaci területek bérleti díját évek óta nem emeltük, sőt több esetben került 
sor díjcsökkentésre, azonban – a piachoz való igazodás eredményeképpen - az elmúlt évben a 
fizetési fegyelem javult.  
A lakbér és közös költség hátrálékok csökkentése érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk, 
azonban – szankcionálási lehetőségek hiányában - kevés eszközünk van a tartozások behajtására. 
 
A költségvetésben nem került megtervezésre a nógrádmarcali hulladéklerakó bérleti díja, 
amelynek érvényesítése érdekében jelenleg bírósági eljárás van folyamatban. Az eddigi 3,5 éves 
bérleti díj kiesés önkormányzatunknál közel nettó 60 M Ft-ot jelent. A tartozás beszedése 
rendkívül fontos, mert a vagyonhasznosítás bevételei jelenthetnek forrást a rendelkezésre álló 
vagyon állagának megőrzésére és javítására. 
 
A korábban a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft törzstőkéjében lévő viziközmű vagyon 2013. január 1.-
től az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába került. A DMRV Zrt-vel ennek 
üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződések megkötésre megkötésére vonatkozó tárgyalások 
jelenleg is folyamatban vannak, így annak sem bevételével, sem felújítási kiadásaival egyelőre 
nem tudtunk számolni. 
 
Támogatások, átvett pénzeszközök 
 
A közel 40 M Ft-os növekedés legfőbb oka a 300 főt meghaladó téli közfoglalkoztatás 100%-os 
támogatása. A további közfoglalkoztatási konstrukciókról jelenleg nincs ismeretünk, ezért azzal 
kapcsolatosan támogatást nem terveztünk, a szükséges önerő a céltartalékok között szerepel. 
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A Fogászati Társulás költségvetését már nem tartalmazza az önkormányzati költségvetés, így az 
OEP bevétel (és a kapcsolódó kiadás) 15 M Ft-al csökkent. 
 
Itt került megtervezésre az előző évivel azonos nagyságrendben a fogyatékos ellátás szerződés 
szerinti biztosítása, míg a körjegyzőséghez való hozzájárulás helyét normatív támogatás vette át.  
 
Pénzmaradvány 
 
Jogszabályi előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a 
költségvetési hiány belső kezelésére szolgáló várható pénzmaradvány összegét.  
A költségvetési javaslatban mintegy 217 M Ft működési maradvánnyal számolunk, melyből 36 M 
Ft a téli közfoglalkoztatás előlegként biztosított, és év végéig fel nem használt összege. 
Az önkormányzat év végén az önkormányzati törvény előírásainak megfelelve – kormányzati 
engedéllyel – működési hitellé alakította 200 M Ft összegű folyószámlahitelét. Ez a bevétel 
eredményezte azt, hogy a takarékos gazdálkodás eredménye pénzmaradványként jelentkezik. 
Az intézményi és városüzemeltetési területen az elmúlt évben több, mint 100 M Ft-ot tudtunk 
megtakarítani, a helyi iparűzési adó feltöltése pedig 60 M Ft többletbevételt eredményezett. 
A pénzmaradvány lehetővé teszi az elmaradt karbantartási, fenntartási, hatósági kötelezések és 
intézményi állagmegóvási munkák pótlását. 
 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Kommunális adó 
Önkormányzati döntés alapján, fejlesztési forrásaink között kerül megtervezésre a kommunális 
adóból származó 48 000 eFt bevétel, mely az előző évivel közel azonos szintű. 
 
Pályázati támogatásból eredő bevételek 
2013-ban befejeződött ÉMOP-3.1.2 pályázati számú városközpont rehabilitáció, valamint 3 
intézmény energetikai korszerűsítése a 2011-ben elnyert KEOP-5.3.0 pályázati támogatás 
segítségével. 
Mindkét beruházásnál a számlák kifizetésre kerültek, azonban – a szállítói finanszírozási 
konstrukció miatt – a pénzforgalom nélküli tételek elszámolása 2014-re áthúzódik. 
 
A pályázati támogatások lezárása kapcsán az utófinanszírozású tételeknél kisebb összegű 
visszatérítés várható. 

 
Jelenleg is folyamatban van a Svájci pályázati támogatással megvalósuló ivóvízellátás 
rekonstrukció (SH/3/30), melynek engedélyezési terve elkészült, a kiviteli tervek jóváhagyása 
folyamatban van. A 2014. évi költségvetésben a beruházás forrásait a pályázat megvalósítása 
ütemezésének megfelelően szerepeltetjük. 
A várható támogatás összege 423 843 E Ft, melyhez – a 2013. évi sikeres pályázatnak 
köszönhetően – további 55 790 E Ft önerő támogatás társul. (ezen túl, a korábban kapott 211 M Ft 
előleg a fejlesztési pénzmaradványban szerepel.) 
 
A költségvetés készítésekor egyéb, szerződésen alapuló fejlesztési támogatásról nincs információ, 
azonban továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk a pályázati tevékenységet, külső források 
megszerzését. 
 
Saját bevételek, pénzmaradvány 
A gazdasági recesszió miatt, vagyonértékesítésből mindössze 34 M Ft felhalmozási bevételt 
tudtunk tervezni, melyből 4 M Ft a korábban értékesített bérlakások törlesztése. 
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A tervezett fejlesztésekhez – előzetes számításaink szerint – 582 M Ft pénzmaradvánnyal 
rendelkezünk, melyből 211 M Ft az ivóvízhálózat rekonstrukcióhoz kapott előleg maradványa. 
Önkormányzatunk 2013. év végén a 1967/2013.(XII.17.) számú kormányhatározat alapján, 100 M 
Ft kormányzati támogatásban részesült. 
Az önkormányzat 2/2014. (I.10.) a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás 
felhasználásáról  határozatában döntött az egyszeri támogatás fejlesztési célú felhasználásáról, így 
a megkapott támogatás fejlesztési maradványként jelentkezik. 
 
A 2013. évi adósság átvállalás, a városközpont rekonstrukciónál elért megtakarítás és elnyert önerő 
támogatás, valamint a fel nem használt 2012. évi maradvány és fejlesztési keretek további jelentős 
pénzmaradványt eredményeztek, melyet az önkormányzat fejlesztési célra kíván felhasználni. 
 
 

Önkormányzati kiadások 
 
Működési kiadások 
 
Az önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásainak főösszege 3 791 755 E Ft, melynek 30%-a, 
(1 151 937 E Ft) beruházások és egyéb fejlesztési kiadások finanszírozását szolgálja.  
 
Az alapvető működési kiadások tervezésénél továbbra is a takarékosságot tartottuk szem előtt, 
hiszen a folyó bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése a hosszú távú, stabil működés 
feltétele. 
A tervezés során, a feladatok átszervezése és az előző évi szervezeti változások (pl. MIK 
intézmények évközi átvétele, étkeztetés átszervezése) miatti - szerkezeti változásokat figyelembe 
vettük, további intézményi struktúra átalakításával 2014-ben nem kalkuláltunk. 
 
Az intézmények által összeállított költségvetési javaslatok tapasztalatai szerint, az előző évi 
létszámleépítés és energetikai korszerűsítés éreztette költségcsökkentő hatását, ugyanakkor a 
költségvetési gazdálkodási fegyelem is javult. 
A napi működést biztosító kiadások finanszírozásán túl, felmértük az intézményeknél 
leginkább sürgető felújítási szükségleteket, melyről külön mellékletben adunk tájékoztatást. 
A költségbecslések elvégzését követően kerül a 3/3 egyéb kiadásoknál tervezett 25 M Ft összegű 
keret felosztásra. 
 
A dolgozói juttatásokat a vonatkozó jogszabályok által előírt minimális szinten terveztük, 
mindenhol törekedve a költségcsökkentésre. (rehabilitációs járulék kiváltása, munkaidőkeret 
alkalmazása) Minimális előrelépést jelent, hogy az évek óta változatlan összegű étkezési 
hozzájárulást minden kategóriában 500 Ft/fő/hó összeggel növelni tudtuk. 
 
A minimálbér emelés a dolgozók többségét érintette, melynek járulékkal növelt költségvetési 
hatása közel 15 M Ft, amit a saját forrásból kellett finanszírozni. 
 
Az óvoda fenntartása az önkormányzat kötelező feladataként jelentkezik. 
A köznevelési törvény feladat ellátásra vonatkozó rendelkezései 2013 szeptemberétől hatályba 
léptek, melynek éves szintű hatása közel 70 M Ft, míg a minimálbér növekedése miatt, (mely a 
pedagógusokat is érintette) ebben az évben jelentkező többletigény további 8 M Ft 
A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatáson felül, az óvodai feladat ellátása 
továbbra is mintegy 30-35 M Ft önkormányzati kiegészítést igényel, melyben döntő szerepet 
játszik a gyermeklétszám jelentős csökkenése, amit csoportszám csökkenés nem követett. 
Az intézményi struktúra tárgyévi felülvizsgálatát a szakmával közösen elkerülhetetlennek látjuk.  
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Közoktatási intézmények működtetése a köznevelési törvény értelmében a 3000 fős 
lakosságszámot meghaladó települések kötelező feladata. 
A korábban az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények (Kiss Árpád Általános Iskola és a 
Balassi Bálint Gimnázium) köre 2013. április 1-től tovább bővült: a Madách Kollégium, 
Rózsavölgyi Művészeti Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanjainak üzemeltetési 
feladataival. 
A működtetés és a fenntartóval való együttműködés gyakorlata év végére zökkenőmentesség vált, 
a feladat önkormányzat (Gamesz) általi ellátása a tapasztalatok szerint, kb. 100 M Ft-al kevesebbe 
kerül, mint az önkormányzatra ennek hiányában kiszabott hozzájárulás megfizetése. 
Gondot jelent azonban az intézmények (különösen a MIK-től átvett épületek) rossz műszaki 
állapota, ahol az elmaradt karbantartások miatt, elodázhatatlanná váltak jelentős költségigényű 
felújítások. Az ingatlanok hasznosítása a kollégium esetében megoldott, a többi intézménynél a 
megállapodás betartása érdekében további egyeztetés szükséges a fenntartóval. 
 
Gyermekétkeztetés 
A kötelező feladatellátás köre, 2013-tól kibővült a kollégiumi diákétkeztetéssel és 
szakközépiskolai tanulók étkeztetésével. 
A közel 1800 főt érintő gyermekélelmezési feladatot 2014-től teljes egészében a Gamesz-hez 
tartozó konyha látja el, felváltva ezzel a 600 fős vásárolt élelmezést. Az átszervezéssel – 
számításaink szerint – részben költség megtakarítást érhetünk el, másrészt az ellátás 
biztonságosabbá válik. 
A konyhavezető javaslatának megfelelően, nyersanyagnorma emelést idén sem tervezünk, 
azonban az ingyenes étkezők hiányzása miatti lemondások érdekében a fenntartó felé intézkedni 
szükséges.  
Az intézményegység a szabad kapacitást kihasználva, további közel 200 fő alkalmazott és 
vendégétkező részére biztosít étkezést piaci áron, mely jelentős mértékben hozzájárul a feladat 
finanszírozásához. 
 
A Szent Erzsébet Városi Idősek Otthona költségvetésében 357 041 M Ft kiadást terveztünk, 
ami a fogyatékos ellátással kapcsolatos 2013. évi létszámbővítés és a minimálbér hatására 11 M 
Ft-al magasabb az előző évinél. Az elmúlt év kedvező tapasztalatai alapján, tovább folytatjuk az 
intézményi elmaradt karbantartások pótlását, melyre az önkormányzati költségvetésben 18 M Ft 
céltartalék áll rendelkezésre.  
Kedvező tendenciának tekinthető, hogy az ellátottak számának évek óta tartó csökkenése megállt. 
A szociális étkeztetéssel kapcsolatos főzési, szállítási feladatokat az intézmény 2013. év 
októberétől szolgáltatásként látja el, míg a szakmai felelősség az e célra létrehozott társulásra 
hárul. 
 
Bölcsődei ellátás kihasználtsági- és költséghatékonysági mutatói az elmúlt évben javultak, 
melyben szerepe volt a nyári nyitva tartásnak és a létszámleépítésnek. A 41 M Ft-os finanszírozási 
igényhez az önkormányzatnál 24 M Ft állami támogatás társul, melyhez jelentős mértékben 
hozzájárul, hogy a támogatást csak a tényleges gondozási napok alapján lehet igénybe venni.  
 
A Madách Imre Városi Könyvtárnál – a feladatcsökkenéshez igazodóan – elmúlt évben 3 fős 
létszámleépítést hajtottunk végre, valamint jelentős költségcsökkentést eredményezett az 
épületenergetikai felújítás is. Az intézményi nyitva tartás módosításával, feladatait ellátja. 
 
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ esetében a létszámleépítés és rezsicsökkenés ellenére 
a támogatási igény nem mérséklődött, mely elsősorban a bevételek csökkenésének, másrészt a 
minimálbér hatásának tudható be. 
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A Sportintézmények döntően ingatlan üzemeltetéssel foglalkozik, melynek minimális szintű 
fenntartása évi 53 M Ft kiadást jelent. Ennek döntő része oktatási feladatok feltételeinek és az 
egyesületek térítésmentes használatának biztosítását jelenti. A szakközépiskolai oktatás 
fenntartásának és működtetésének kötelezettsége 2013-tól állami feladattá vált, így a működési 
költségek megtérítése indokolt lehet. 
A Városgondnoksági feladatok jelentős részben közmunkások alkalmazásával kerülnek ellátásra 
önkormányzatunknál. A 100%-os támogatású téli közfoglalkoztatás keretében, több mint 300 főt 
alkalmaznak, 4 hónap időtartamra, mely részben jelentősen javította a közterületek állapotát, 
másrészt a nagymértékben növelte az adminisztrációs terheket. A programra tervezett 2014. évi 
kiadás 160 M Ft, melyből 10 m Ft eszközbeszerzésre fordítható. Az intézmény költségvetése – 
információ hiányában - nem tartalmazza a további közmunkaprogramok kiadását, a folyamatosan 
szükséges, kb. 50 fő foglalkoztatásához kapcsolódó önerő céltartalékként került megtervezésre. 
A városközpont rekonstrukciót követően, megnövekedtek a zöldterület-gondozási, növény-pótlási 
feladatok, s a tervezett útkarbantartások tekintetében is nagymértékben számítunk az intézményi 
erőforrásokra. 
 
A GAMESZ adminisztrációs, karbantartási feladatai nagymértékben növekedtek az elmúlt év 
során. A három további intézmény üzemeltetésének átvétele, a konyhai kapacitás bővítése, társulás 
létrehozása kapcsán, az intézményi közvetlen foglalkoztatott létszám közel megduplázódott.  
A munkaügyi feladatok mellett, az új számviteli, államháztartási előírások is jelentős 
többletfeladatot rónak az intézményre, hiszen minden hozzá tartozó szervezet, társulás részére 
önálló költségvetést, könyvvezetést és beszámolót kell készíteni. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal 292 873 E Ft összegű tervezett működési költségvetése 
tartalmazza a választásokkal kapcsolatos várható kiadásokat, melynek mind a többletmunkát, mind 
a dologi kiadásokat tekintve jelentős anyagi vonzata lehet. 
Új kötelezettségként jelentkezik a köztisztviselők kötelező továbbképzésére jogszabály szerint 
fizetendő képzési hozzájárulás, melynek éves összege dolgozónként az illetményalap 70%-a. 
Ezen túl, itt került megtervezésre – az előző évi tapasztalatok alapján – 25 M Ft összegben a 
normatív alapon nyújtott szociális juttatások önereje, mivel kötelezettség vállalásra és kifizetésre 
csak a rendelkezésre álló előirányzat erejéig van lehetőség. 
 
A hivatali épület rezsi költségeinek Járási Hivatal általi megtérítését a jelenlegi megállapodás 
alapján terveztük, mivel további igénybevételről szerződés nem áll rendelkezésre. 
 
A városüzemeltetési terület 165 416 E Ft-os tervezett kiadása 75 M Ft-al magasabb az előző 
évi eredeti előirányzatnál. 
A többletek nevesítésre kerültek, és tartalmazzák az előző évben elmaradt, hatósági kötelezés 
alapján elvégzendő feladatokat (Nyírjesi gát megerősítése, ivóvíz kutak megszüntetése) 40 M Ft 
összegben, közterületek (utak, járdák, parkok, csapadékvíz árkok) elmaradt karbantartását 20 M Ft 
kerettel, földutak stabilizálása az Akácfa, Felsőmalom, Határőr és Móra Ferenc utcákban 5 M Ft. 
 
Egyéb működési kiadásokat 188 M Ft összegben tartalmaz a költségvetés, melyben növekedést 
elsősorban az intézményi állagmegóvás, nagyjavítás, OTP jutalékok, a társulásban ellátott 
feladatokhoz történő hozzájárulás, rendezvények és Civitas Fortissima könyv ismételt kiadása  
címén terveztünk. A társulásban ellátott feladatok tekintetében a jogszabály szerint a székhely 
önkormányzatot terheli az állami támogatásokkal való elszámolási kötelezettség. A feladatellátás 
előző évi többszöri átszervezése, a folyamatban lévő ellenőrzések miatt az előirányzat 
megemelésre került. 
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A támogatási, pénzeszköz átadási célú kiadások tervezett összege 213 M Ft, mely az előző év 
eredeti előirányzatához képest, közel megduplázódott. A növekmény döntő részben átfutó tételként 
jelentkezik, és a fentiekben említett, társulásokról szóló jogszabály változással kapcsolatos. 
A Balassagyarmati többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz 68 M Ft, a Szociális 
étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére 32 M Ft állami támogatás kerül 
megigénylésre és továbbításra. A szociális célú kiadások közel 50%-át 2014-től a Közös 
Önkormányzati Hivatalnál terveztük az elszámolási szabályok miatt. 
A sport támogatások növekedése a látványsport szervezetek által fizetett bérleti díjból megtérül, 
mivel a Sportintézménynél finanszírozás csökkenést eredményez. 
 
Az önkormányzat költségvetése összességében 75 M Ft összegű tartalékot tartalmaz, az előző 
évhez hasonlóan. Az 50 M Ft összegű általános tartalék hivatott kezelni a vis-maior helyzetet, 
valamint a költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadásokat és az esetleges bevétel kiesést. A 
25 M Ft összegű céltartalékból, 18 M Ft az Idősek Otthona karbantartására, 7 M Ft a 
közfoglalkoztatás önerejének biztosítására szolgál. 
 
Fejlesztési kiadások 
 
A 2014. évben 1 020 150 E Ft beruházási és felújítási kiadást tervezünk, melynek részletezését az 
előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza. Ezen túl, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
összege 70 000 E Ft, míg az egyéb fejlesztési kiadásokat a jelenleg hatályos szerződések szerint 
tartalmazza a költségvetési javaslat. 
 

• A svájci támogatással megvalósuló ivóvízhálózat rekonstrukció tárgyévi kiadásait a 
támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint terveztük, 691 496 E Ft 
összegben, melyhez – az elnyert önerő pályázat eredményeképpen - ugyanilyen összegű 
bevétel kapcsolódik. 

 
• A Képviselő-testület 2/2014. (I.10.) a Belügyminisztérium által jóváhagyott támogatás 

felhasználásáról határozatával döntött arról, hogy a 2013-ban kapott 100 M Ft vissza nem 
térítendő támogatásból – mely a pénzmaradvány része – 50 M Ft-al támogatja az Ipolypart 
út 3192/1 hrsz ingatlanon építendő sportlétesítmény megvalósítását, további 50 M Ft 
összeget pedig a Déli belső elkerülő út I. ütemének megépítésére fordít. 

 
• A Képviselő-testület a koncepcióban meghatározta a helyi gazdaságfejlesztés 

szükségességét, melyre a költségvetés 75 M Ft kiadást tervez, a Városüzemeltetés kft 
telephelyének Szügyi útra való áthelyezése érdekében, mely beruházásból a későbbiekben 
ingatlan értékesítési bevétel is várható. 

 
• Előző évben megkötött szerződésekből adódóan, kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradványként kerül a 2014. évi költségvetésbe, mintegy 15 M Ft kiadás, mely a Déli 
elkerülő út I. ütemének tervezési díját, a volt Ifjúság úti iskola és a Zsemberi Kft 
telephelyén felhalmozott bontási törmelék aprításának költségét, a városközponti térfigyelő 
rendszer kiépítését, valamint a Szabó Lőrinc út 14. szám alatti lakás bontását és a Dózsa 
György út 41. szám alatti kerítés megépítését tartalmazza.  
 

• A Városközpont fejlesztés keretében, a legszükségesebb homlokzat felújításokat, trafó 
áthelyezését, parképítést tervezünk 25 M Ft előirányzattal, míg utcabútorok (padok, 
szemetesek stb.)beszerzésére, pótlására 5 M Ft szükséges. 

 
• Jelentős előrelépést szeretnénk elérni az út-és járda építés terén, a Liszt Ferenc utca, 

Thököly út, Szűgyi úti stb. területeken, melyre a költségvetés 30 M Ft kiadást tervez. 
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• A közvilágítás városunkban több helyen (Ipolypart út, Dózsa György úti játszótér stb.) 

fejlesztésre szorul, melyre 2014-ben 5 M Ft-ot tervezünk fordítani. 
 

• A parkolási gondok enyhítése érdekében a Hunyadi utcában és a Szerb utcában 
parkolóhelyek kialakítását tervezzük, a Városgondnokság bevonásával, melynek tervezett 
költsége 10 M Ft 
 

• A Piac felújítása is régóta időszerű, a 20 M Ft-os előirányzatból a tetőcserét, árusítóhelyek 
rendbetételét, csapadékvíz elvezetést, a járda- és útburkolat felújítását tervezzük 
megvalósítani. 

 
• A Dózsa György úti, Szontágh Pál úti játszóterek állapota igen leromlott, teljes felújításra 

szorul, máshol pótlások szükségesek, melyre 10 M Ft –ot tartalmaz a költségvetés. 
 

• Az önkormányzat és intézményeinek eszközparkja nagymértékben elavult, mivel az elmúlt 
évek költségvetési helyzete nem tette lehetővé az elhasználódott eszközök pótlását. Az idei 
költségvetésben erre a célra 20 000 E Ft-ot tervezünk fordítani. 

 
• A Polgármesteri Hivatal udvarának rendbetétele, a csapadékvíz elvezetés megoldása régóta 

húzódó feladat, mely célra a 2014. évi költségvetés 10 000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A 
közös használattal érintett területek felújításához a Járási Hivataltól hozzájárulást kell 
kérni. 

 
• Új fejlesztésként tervezzük a Madách híd projektet 10 M Ft költségvetési kerettel, mely a 

régi Ipoly-híd felújítását, öntöző tó létesítését, skateboard sportpálya építését tartalmazza.  
 
Lényegesnek tartjuk kiemelni, hogy a tervezett beruházások és felújítások megvalósítását az 
önkormányzat hitelforrás igénybe vétele nélkül, saját forrásból kívánja megvalósítani.  
A költséghatékonyság érdekében különösen fontos, hogy az egyes projektek megkezdése előtt 
pontos költségbecslés, valamint a jogszabályoknak és önkormányzati előírásoknak megfelelő 
versenyeztetés történjen. 
 
A fejlesztések ütemezését össze kell hangolni a tervezett bevételek (elsősorban az iparűzési adó és 
az ingatlanértékesítés) realizálásával. Amennyiben a bevételekben jelentős elmaradás 
tapasztalható, a tervezett fejlesztések egy részének elhalasztása válhat szükségessé.  
 
 

A költségvetési egyensúly  
 
Az önkormányzatok megalakulása óta, a 2014. évi az első költségvetés, amelyet hiány nélkül 
tudtunk összeállítani, mivel a tervezett bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.  
Ezzel eleget teszünk az önkormányzati törvény előírásainak, miszerint az önkormányzat 
költségvetésében működési hiányt nem tervezhet. 
 
A költségvetési egyensúly megteremtésében jelentős szerepe volt a maradvány jellegű, és 
támogatási tételeknek, amelyek egyszeri forrásnak tekinthetők.  
 
Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a működési kiadások szintje a folyó évi bevételekhez 
igazodjon, mivel a kiegyensúlyozott gazdálkodás csak így teremthető meg hosszú távon. 
Ennek érdekében, a működési kiadások csökkentését elősegítő fejlesztések, felújítások 
megvalósítását, költség-racionalizáló intézkedések megtételét továbbra is előtérbe helyezzük. 
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Közvetett támogatások 
 
A közvetett támogatások jogcímei az alábbiak lehetnek:  

- méltányossági eljárás miatti törlések, {Art. 133-134.§} 
- elévülés miatti törlések, {Art. 164.§} 
- kis összegű törlések {Art. 2. sz. mell./II.} 
-  önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség, adókedvezmény 

 
Méltányosság címén törölt összegek: 
A 2013. évben összesen 4 adózó kapott fizetési könnyítést, ebből 2 adózónak engedélyezett éven 
túli fizetési halasztást, éven belüli és túli megtérüléssel késedelmi pótlékmentes részletfizetést is 
egyben az adóhatóság, ezért a listában több kategóriában is szerepelnek. 
 
A törvényi feltételek fennállásának vizsgálata mellett 2013. évben méltányosság címén 1 esetben 
engedélyezett az adóhatóság késedelmi pótlékkal terhelt fizetési halasztást 80.100.-Ft összegben 
éven belüli megtérüléssel,  a részletfizetés kapott 2 adózónak pedig 11.755.-Ft összegre éven túli 
megtérüléssel. 
  
Részletfizetést 1 adózónak engedélyezett az önkormányzati adóhatóság vezetője 39.240 Ft 
összegben éven belüli megtérüléssel, 2 adózónak pedig 51.038.-Ft összegre éven belüli, 36.125.-
Ft-ra pedig éven túli megtérüléssel.  
 
A részletfizetés engedélyezése mindhárom adózó esetében késedelmi pótlék mentesen történt, így 
a részletfizetés időszakára elengedett éven belüli késedelmi pótlék összege 796 Ft-ot, az éven túl 
elengedett késedelmi pótlék összege pedig 769 Ft-ot tett ki 2013. évben. 
 

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.  
A Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kiszabott és adók módjára történő 
behajtásra átadott helyszíni pénzbírságok elévülési ideje a fentiektől eltérően 2 év. 
Mindezeket figyelembe véve 2013. évben elévülés címén 2.155.643.-Ft adó- és késedelmi 

pótléktartozást töröltünk és 757.363.-Ft túlfizetést írtunk elő. 

Az adók módjára behajtandó tartozások összegéből elévülés címén 2.577.452.-Ft törlésére és 

28.304.-Ft előírására került sor. 

 
Kis összegű tartozások miatti törlések: 
Az Art. 2. számú mellékletének II. pontja alapján az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 
100 Ft-ot el nem érő adótartozást nem kell az adózónak megfizetnie, és az önkormányzati 
adóhatóság a 100 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. Az így 
törölt tételekről az adóhatóság külön nyilvántartást vezet.  
2013. évben ezen a címen 28.781.-Ft 100 Ft alatti összegű pótléktartozást töröltünk és 1.552.-Ft 

100 Ft alatti túlfizetést írtunk elő. 

 
A helyi adórendeletekben biztosított adómentességek, illetve kedvezmények: 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 42/2011.(XII231.) önkormányzati rendelet 

alapján:  
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a) A komfort nélküli lakások teljes adómentességben részesülnek a rendelet szerint. Ennek 
megfelelően a 2012. évben 98 adózó részére 347 eFt összegben biztosított adómentességet, 
2013. évben ugyancsak 98 adózó vehette igénybe 354 eFt összegben. A 2014-es évre a 2013. 
évi szinten került tervezésre ez a támogatási összeg. 

b) Adómentességben részesül 1 lakás és 1 garázs után  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 a mentességi határ 2013. évben 71.250.-Ft.) Mindezek alapján 2012. évben 15 adózót 
érintett ez az adómentesség 85 eFt összegben, 2013. évben pedig 11 adózó részesülhetett 65 
eFt összegű adómentességben.  

c) A Kóvár területén lévő adótárgyakat 50 %-os adókedvezmény illeti meg. Ennek 
megfelelően 2012. évben 37 adózó részesült 107 eFt, 2013. évben pedig 40 adózó 111 eFt 
összegben adókedvezményben. 2014. évre a 2013. évi szinten került megállapításra a 
kedvezmény összege. 

d) 50 %-os adókedvezmény illeti meg egy gépjárműtároló után a súlyos mozgáskorlátozott 
személyt, amennyiben ezen a címen az adóhatóságtól gépjárműadó mentességet kapott. 
Ennek megfelelően 2012. évben még 178 adózó részesült 527 eFt összegű adómentességben. 
Mivel a jogszabályi változások miatt 2013. január 1-től jelentősen csökkent a 
gépjárműadóban a mozgáskorlátozotti mentességben részesülők száma, így 2013. évben már 
csak 13 adózó vehette igénybe ezt az adómentességi formát 37 eFt összegben. A fentieket 
figyelembe véve 2014. évre is a 2013. évi szinten került tervezésre az adókedvezmény 
összege.  

e) 2012. december 31-ig 1 adótárgy után adómentességben részesülhetett az I. és II. 

rokkantsági csoportba tartozó adóalany. Több adótárgy esetén az adóalanyt elsődlegesen a 

lakás után illette meg az adómentesség. Ezt az adómentességi formát 2012. évben 28 adózó 

vette igénybe 134 eFt összegben.  
2013. január 1-től az önkormányzati rendeletben az ezen a jogcímen adómentességben 

részesülők köre módosításra került a hivatkozott törvény módosítása miatt. Ennek 

megfelelően 2013-tól adómentességben részesül 1 adótárgy után a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 
közgyógyellátásra jogosult adóalany. A 2013. évben 22 adózó részesült ezen a jogcímen 109 
eFt összegű adómentességben. A 2014. évi közvetett támogatás összege a 2013. évi szinten 
került tervezésre. 

 

A helyi iparűzési adóról szóló 42/2010.(XII.27.) 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 
2012. évben 409 adózót érintett 1.834 eFt összegben, 2013-ben pedig 312 adózót 1.481 eFt 
összegben. A 2014. évre a 2013. évvel azonos mértékben került megtervezésre a várható 
támogatás összege. 

 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 35/2004.(XII.17.) számú 

önkormányzati rendelet alapján: 

 
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a 16/2007.(IV.28.) rendelet alapján a 
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult 
közszolgáltatónak kell megfizetni. Ennek megfelelően 2009. évtől már nem merülhet fel 
kedvezmény, ezért 2014. évre nem került talajterhelési díj esetében közvetett támogatás tervezésre. 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján biztosított adómentesség:  
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Balassagyarmat illetékességi területén a Gjtv. 5. §-a alapján biztosított gépjárműadó mentességek 
közül az alábbiak igénybevételére került sor: 
 

 Mentes a gépjárműadó alól:  
a) a költségvetési szerv;  
    Ezen a jogcímen a költségvetési szervek 2012. évben 58 gépjármű után vettek igénybe 1.327 eFt 

összegű, 2013. évben pedig 60 gépjármű után 1.658 eFt összegű adómentességet. 
    A 2014. évre a 2013. évi adómentesség összegével megegyező közvetett támogatás került 

tervezésre. 
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a 

tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett;  
A 2012. évben a fenti társadalmi szervezetek 11 gépjármű után 296 eFt összegű, 2013. évben 
pedig 13 gépjármű után 325 eFt összegű adómentességben részesültek. A 2014. évre ugyanezen 
a szinten került tervezésre az adómentesség összege. 

c) tűzoltó szerkocsi; 
     Első alkalommal 2012. évben 6 gépjármű után került megállapításra adómentesség 935 eFt 

összegben. A Tűzoltóságnál történt szervezeti átalakulások miatt ezek a gépjárművek átkerültek 
a Katasztrófavédelem tulajdonába, így 2013. évben ezen a jogcímen adómentességben részesülő 
gépjármű nem volt Balassagyarmaton.  

d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű; 
Ezen a jogcímen csak 2012. évben 3 gépjármű után vettek igénybe adómentességet 42 eFt 
összegben, 2013. évben pedig 5 gépjármű után 80 eFt összegben, így a 2014. évre vonatkozóan 
a 2013. évvel azonos nagyságrendű közvetett támogatás került tervezésre.  

e) a súlyos mozgáskorlátozott személy 13.000 Ft erejéig járó adómentessége;  
A törvényi adómentességek közül mind az érintett adózók számát, mind az igénybe vett 
adómentesség összegét tekintve ez képviselte a legnagyobb volument a 2012. évben. 2013. év 
január 1. napjától gépjárműadómentességben/adókedvezményben csak az részesülhet, aki a 
súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja. 
Nyilvántartásaink szerint 2012. évben még 450 adózó vett igénybe 4.892 eFt összegben 
13.000.-Ft erejéig járó gépjárműadó mentességet.  

A 2013. évben életbe lépett módosítások miatt az adómentességben részesülők száma 48-ra 
csökkent, mely 493 eFt összegű közvetett támogatást jelentett. Mindezek figyelembe vételével a 
2014. évre a 2013. évi szinten került tervezésre az adómentesség összege. 
 
Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet elfogadásáról az SZMSZ 31.§ 
5/a. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
 
 
Balassagyarmat, 2014. február 3. 
 
 
 
 
         Medvácz Lajos 
            polgármester 


