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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó költségvetési javaslata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) valamint a végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban Ávr) előírásainak megfelelő szerkezetben 
készült. Az ellátandó feladatok tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásait, valamint a különböző megállapodásokat, szerződéseket és a 
Képviselő-testület korábbi döntéseit vettük alapul. 
 
Az adott évi önkormányzati költségvetés kereteit mindig a vonatkozó évi központi költségvetésről 
szóló törvény határozza meg. Ez 2019. költségvetési évben a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény. A jogszabály 2019. január 1-én lépett hatályba, így az 
Áht. szabályai értelmében önkormányzati költségvetés elkészítésének határideje 2019. február 15. 
 
A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos jogszabályi előírások nem 
változtak, így a tervezési munka az előző évhez hasonló ütemben folyt.  
Az intézmények – az év során végrehajtott átszervezéseket figyelembe véve - a korrigált bázis 
szemlélet alapján készítették el javaslatukat, melynek adatait a költségvetési egyeztető tárgyalások 
során elfogadott összegben tartalmazza az előterjesztés. A Képviselő-testületi döntések, az 
önkormányzat szerződéses kötelezettségei, valamint a jogszabályi előírások változásának hatása 
szintén beépítésre kerültek a tervezetbe.  
 
A 2019. évi költségvetésben megjelennek a korábban elnyert uniós pályázatok még fel nem használt 
összegei. Az elnyert fejlesztési célú pályázati támogatások célszerű, hatékony felhasználása az 
elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztéseit teszi lehetővé. 
 
Ezen túl, működési jellegű projektekre (pl foglalkoztatási paktum, Költözz Balassagyarmatra! 
program megvalósítása) is többletforrást tartalmaz a költségvetés.  
  
A költségvetési rendelettervezet reprezentatív szakszervezetekkel történő egyeztetésére a javaslat 
kiküldését követően kerül sor. 
 

I. Az önkormányzati költségvetés helyzetét befolyásoló feltételek 
 
a) Az önkormányzati feladatok köre az előző évhez képest alapvetően nem változott. A 

hatékonyabb működés érdekében az intézményi szervezeti struktúra módosult 2017. évben. 
Az új struktúra tekintetében az első teljes év a 2018. költségvetési év volt. A költséghatékony 
működtetés érdekében szükséges a tapasztalati adatok áttekintése és a szerkezeti struktúra 
további finomhangolása. Esetlegesen feladatok intézmények közötti átadása is indokolt lehet 
/ ez történt az téli síkosság mentesítés esetében /.  

 
b) Az Önkormányzat prioritásként kezeli a helyi gazdaság fejlesztését, ennek keretében kerül 

sor - elsősorban pályázati forrásból - az iparterületek fejlesztésére, munkásszálló 
kialakítására. A kisvállalkozások esetében a felvett hitelhez nyújt kamattámogatást az 
önkormányzat. Mindezen intézkedések célja az Önkormányzat gazdasági hátterének 
biztosítása hosszútávon. 
 

c) Szintén az előző célt szolgálja a szakképzett munkaerő, különösen a fiatalok letelepedésének 
a segítése / ösztöndíj program, ingyenes telek biztosítása, lakhatási feltételek javítása, 
gyermekvállalás ösztönzése /.  
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d) A működési feladatok ellátásához rendelkezésre álló központi források összege mintegy 100 
M Ft-tal haladják meg az előző évi eredeti szintet. A növekedés oka részben új feladat 
meghatározásához kapcsolódó forrás, részben olyan tételek, amelyek az elmúlt évben csak 
módosított előirányzatként jelentek meg. Szintén javította az Önkormányzat finanszírozási 
pozícióit a kisebb összegű állami támogatás beszámításból eredő elvonás. Több kötelező 
feladatot azonban / óvodai és bölcsődei nevelés, valamint a Hivatal fenntartása / csak jelentős 
saját forrás bevonással tudunk biztosítani. Az önként vállalt feladatként ellátott, idősek 
bentlakásos ellátásának finanszírozása is jelentős önkormányzati forrás kiegészítést igényel. 
 

e) Az önkormányzat 2018-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a várható adatok 
szerint jelentős maradvánnyal számolhatunk, mely költségvetés szintjén 680 M Ft-tal járul 
hozzá a működési források kiegészítéséhez, illetve lehetővé teszi a megkezdett felújítások-
fejlesztések folytatását. Ezen kívül, az előző évben vásárolt 170 M Ft állampapír 
visszaváltásával is számolunk, a lejáratnak megfelelően. (amely közgazdasági tartalmát 
tekintve szintén maradvány). A fejlesztési célú pályázatok maradványa a pályázati előleg 
egyösszegű átutalása miatt mintegy 3 598 M Ft. 
 

f) A helyi adó bevételek az elmúlt évben mintegy 890 M Ft-ot tettek ki, ez mára elérte a 
központi működési támogatások 90%-os mértékét, így a helyi feladatellátás és fejlesztés 
stabil forrását jelentik. Az adóerő-képesség növekedésével párhuzamosan ugyan az állami 
hozzájárulás is részben mérséklődik, azonban az önkormányzat mozgásterét bővíti a helyi 
gazdaság költségvetéshez történő hozzájárulása. 

 
g) A 2019. évre a féléves tényadatok alapján Balassagyarmat vonatkozásában 35 432 Ft/fő 

adóerő-képesség került megállapításra, melynek mértékében jelentkezik még a 2017. évi adó 
növekedés, valamint a lakosság szám csökkenés hatása is. Az utóbbi években az állami 
támogatások egyre szélesebb köre nem alanyi jogon, hanem a rászorultságtól függően 
igényelhető. A rászorultság mutatója az adóerő-képesség, melyet kizárólag az egy főre jutó 
iparűzési adóból határoznak meg. Az állami támogatások tekintetében évek óta 32 000 Ft/fő 
határ van megállapítva több támogatásnál felső határaként. 2019. évben ez már nem annyira 
egységes, van ahol 35 000 Ft/fő és van ahol 38 000 Ft/fő.  
 

h)  A minimálbér 11 000 Ft/hó összeggel, a szakmai minimálbér pedig 14 500 Ft/ hó összeggel 
emelkedett, miközben a munkaadói terhek félévtől várhatóan további 2%-kal csökkennek. 
Önkormányzati szinten a változás mintegy 250 főt érint, 45 M Ft többletkiadást okoz. 
A közszférában foglalkoztatott szakmacsoportok részére megállapított kiegészítő pótlékok 
rendszere fennmarad, melyet (a bölcsődei ellátás kivételével) a központi költségvetés idén 
is 100%-ban finanszíroz.  
 
Ez évtől jelentősen megváltozott a cafetéria rendszer. A kedvezményes adózás alá eső 
juttatási formák száma jelentősen szűkült. Jelenleg ez gyakorlatilag a SZÉP kártyára utalt 
tételekre korlátozódik. A fentiek miatt az Önkormányzat ilyen jellegű juttatásai is 
átalakultak, és emellett emelésre is sor került. 

 
i) A 2018-as évben a Széchenyi 2014-2020 programok keretében elnyert pályázati 

támogatások az előző évek fejlesztéseinek többszörösét teszik lehetővé, mely a kötelező 
feladat ellátáson túl, kiterjed a gazdaságfejlesztés, közlekedés, turizmus, szabadidő, sport 
területére is. A költségvetés tervezésekor kiemelt szempont volt a fejlesztések ütemezett, 
gördülékeny megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. 
 

j) A saját erős fejlesztések döntően a korábbi években megkezdett tendenciát folytatják. Az 
infrastruktúra (utak, közterületek, csatorna, közvilágítás,) javítására, városközpont-,   
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különböző sportfejlesztésekhez történő hozzájárulásra, illetve további pályázatok 
előkészítésére irányulnak. Új cél 2019. évben az orvosi alapellátás fejlesztése, valamint a 
jogszabályi előírásnak megfelelő temető kialakítás, parcellázás megkezdése. 
 

k) Az előterjesztésben szereplő költségvetés pénzügyi egyensúlya mind a működés, mind a 
fejlesztés tekintetében biztosított. Évek óta tendencia, hogy a folyó működési bevételek nem 
nyújtanak fedezetet a tervezett működési kiadásokra. Az önkormányzat működésének 
pénzügyi egyensúlya a jelentős maradvány igénybevételével biztosítható, ezért továbbra is 
kiemelten fontosnak tartjuk - a hosszú távú működőképességet és gazdálkodás biztonságát 
szem előtt tartva - a racionális, takarékos gazdálkodást, és tartalékképzést. A nagyszabású 
fejlesztések döntően 100%-os támogatásúak, előleggel biztosítva, ami nem okoz likviditási 
problémát az önkormányzat számára. 

 
II. Az önkormányzati bevételek alakulása 

 
Működési bevételek 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében 7 432 285 E Ft bevétellel 
számol. Ezen belül a működési bevételek 3 058 075 E Ft-ot képviselnek, 4 374 120 E Ft pedig 
fejlesztési célú előirányzat, mely több év alatt kerül felhasználásra. 
A költségvetésben külön kimutatásra került a pályázati projekt kiadások tárgyévet követő évekre 
tervezett üteme, amit 2.103.815 E Ft-ra kalkulálunk, azonban mivel a tervezett pályázati bevételek 
100%-os realizálására számíthatunk, a teljes projektköltség megjelenik. 
 
A működési bevételek összege az előző évinél összességében 78 M Ft-kal alacsonyabb, amely több 
tényező eredőjeként állapítható meg. Növekszik az Önkormányzat állami támogatása, ugyanakkor 
csökken az értékpapír beváltásból származó bevételek tervezett összege. Az elnyert uniós működési 
célú bevételek elsősorban működési maradványként jelennek meg. 
 
Állami támogatások 
 
Az önkormányzati feladatellátáshoz megállapított állami támogatások beszámítással érintett bruttó 
összege 2019-ban 1 181 059 E Ft, amely 84 M Ft-tal magasabb az előző évinél. 
A beszámítás figyelembevételével számított állami támogatás 1 022 362 E Ft, ez az összeg mintegy 
98 520 E Ft-tal haladja meg a 2018. évi szintet. 
   
A szociális alapellátások egy részét (házi segítségnyújtás, támogatós szolgálat) az Önkormányzat 
társulási forma keretében látja el a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül. Az e célra kapott 
normatíva 2019-ban 9,5 M Ft-tal emelkedett, a növekedés elsősorban az ellátott terület és ebből 
adódó mutatószám bővüléséből keletkezik. A finanszírozás növekedése nagyban segít az ellátási 
feltételek javításában. 
 
A szociális étkeztetés normatív támogatása gyakorlatilag a 2018. évivel azonos szintű mintegy 8 M 
Ft. 
 
A családsegítő és gyermekjóléti feladatokhoz történő állami hozzájárulás összesen 25 066 e Ft-tal 
növekedett. Ezt a nagyobb összegű növekedés elsősorban az új feladatként megjelenő Óvodai és 
iskolai szociális segítő szolgálat támogatásából adódik. Valamint a gyermekjóléti központ esetében 
is egy fővel növekszik a finanszírozott szakmai létszám. Az óvodai és iskolai szociális segítés 
esetében gondot jelent a szükséges szakmai létszám biztosítása, ezért ezen összeg felhasználását 
fokozott figyelemmel kell kísérni. 
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A szociális étkeztetés kivételével a fent említett jogcímekhez külön állami támogatás kiegészítés is 
kapcsolódik, mely a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséből adódó többletek részbeni 
fedezetét szolgálja.  
 
Az idősek bentlakásos ellátásánál a gondozotti létszám nem növekszik. A feladathoz eredeti szinten 
biztosított támogatás mintegy 22,5 M forinttal haladja meg a 2018. évi támogatást, ugyan akkor erre 
a célra 2018. évközben közel azonos összegű többlet támogatást kapott az Önkormányzat. Így 
elmondható, hogy éves szinten több pénzből nem gazdálkodhat az intézmény, viszont az 
Önkormányzati gazdálkodás szempontjából fontos az évnyitástól rendelkezésre álló többlet forrás. 
Az időskorúak nappali ellátásához biztosított támogatás 109 e Ft, ami a minimális szintű 
feladatellátással indokolható.  
.  
A bölcsődei ellátás támogatási rendszere 2018. évben átalakult, és az óvodai ellátáshoz hasonlóan 
feladatalapú lett. Az idei költségvetési évben további módosulás történt a támogatás rendszerében. 
Míg 2018. évben az üzemeltetési költségekhez kapcsolódó támogatás a 32 000 Ft/fő alatti adóerő 
képességgel rendelkező önkormányzatokat illette meg, addig idén már ilyen korlátot nem 
tartalmaznak a normatíva igénylés szabályai. Így eredeti szinten 51 795 e Ft támogatást biztosít a 
központi költségvetés a bölcsőde fenntartásához, amely tétel a dolgozók bértámogatásán túl 20 439 
e Ft üzemeltetési támogatást is tartalmaz. Az elmúlt évben e jogcímen évközben megítélt 
pótelőirányzat összege 22 204 e Ft volt. A támogatás a működtetés 75%-ára nyújt fedezetet. 
 
Az óvodai ellátás esetében a támogatás megállapításához kapcsolódó számítási módszer nem 
változott. E feladathoz kapcsolódó támogatás is lényegében két jogcímből adódik. A bölcsödéhez 
hasonlóan egy bérlapú támogatásból és egy óvoda működtetéshez kapcsolódó támogatásból. Illetve 
külön támogatja a központi költségvetés pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítő és a 
pedagógus végzettségűek minősítéséből adódó többletkiadásokat. A normatíva igényléshez 
kapcsolódó gyermeklétszám 480-490 fő. Az óvodai neveléshez biztosított támogatás összesen 
310 661 e Ft, amely összeg tartalmazza az Ipolyszög és Patvarc területén működő intézmények 
támogatását is. Jelenleg az óvodai csoportok száma 21. A támogatás aránya 88%-os, ami a korábbi 
évekhez képest nem változott lényegesen. Az arányos kiegészítő forrás előteremtése a közös 
feladatellátásban részt vevő Ipolyszög, Patvarc önkormányzatnak évről-évre növekvő nehézséget 
okoz, mivel e célra a társtelepülések normatív támogatásra nem jogosultak, az ÖNHIKI pályázat 
keretében a megigényelt támogatás a hozzájárulás 50 %-át fedezi. 
 
A közoktatásban részt vevők ingyenes és kedvezményes étkeztetésére 155 487 e Ft-támogatási 
összegben részesül az Önkormányzat, ami mintegy 2 268 e Ft-tal alatta marad az előző évi 
támogatási összegnek. A csökkenést az ellátotti létszám csökkenése és ezen keresztül az étkezésben 
résztvevők bértámogatásának változása okozza. A feladathoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás 
1 893 e Ft-tal növekszik. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésre 1 487 e Ft-ot biztosít a 
központi költségvetés. A támogatás az adóerősség függvényében illeti meg az önkormányzatokat, 
esetünkben ez 342 Ft/fő.  
 
A közművelődési feladatok ellátását 18 361 e Ft-tal támogatja a központi költségvetés, mely 
minimális összegben alacsonyabb az előző évinél. A csökkenést a lakosság szám 191 fővel történő 
csökkenése okozza, mivel a biztosított normatíva összege változatlan az elmúlt évihez képest.  
Szintén e területhez kapcsolódik a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása. A támogatás évközben, külön pályázati rendszer keretében igényelhető. 
 
Az önkormányzati egyéb feladatok (Hivatal fenntartása, zöldterületek fenntartása, közvilágítás, 
közutak fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, egyéb kötelező önkormányzati 
feladatok) általános támogatása 311 125 e Ft, amely összeg nagyságrendileg megegyezik az előző 
évi összeggel.  
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2013. óta működik a beszámítás intézménye, ami azt jelenti, hogy bizonyos egy főre jutó adóerő-
képesség szint felett az előzőleg felsorolt normatív támogatások egy része, vagy egésze elvonásra 
kerül. Az elvonás mértéke sávosan kerül meghatározásra. A számítás figyelem beveszi az iparűzési 
adóalap nagyságát is. Ezen megoldás célja a nagyobb teherbíró képességgel rendelkező 
önkormányzatok bevételeinek / iparűzési adó / bevonása az önkormányzati feladatok 
finanszírozásába.  
Önkormányzatunk esetében 2019-ban az elismert kiadások 158 697 e Ft–tal kerülnek csökkentésre 
beszámítás címén, ami mintegy 14 429 e Ft-tal kedvezőbb, mint az előző évi. 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2.sz. melléklet I. 
1.f) pontja alapján számított eredeti beszámítás 182 872 e Ft lett volna, azonban az e melléklet g) 
pontja lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszterek 
részére bizonyos feltételek teljesülése esetén ezen tételek korrekciójára, amely korrekció 
Önkormányzatunk esetében is pozitív kihatással járt.  
 

A fentieken túl, a központi költségvetés – a tényleges kifizetések alapján – jelentős összegű 
bértámogatást nyújt, mely az egyes ágazatokban bevezetett bérpótlékokat finanszírozza. Ennek 
összege 2018-ben 74 316 E Ft volt – ezt a bevételt még nem tartalmazza a költségvetés. 

 

A költségvetési törvény szerint, - egyedi igénylés alapján - az Önkormányzatok további kiegészítő 
támogatásokra pályázhatnak az alábbi, jellemzően előforduló jogcímeken:  

• A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
• Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, 
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
• Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása  
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása 
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 

közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 
• Kiegyenlítő bérrendezési alap. E támogatás célja hozzájárulás a polgármesteri hivatalokban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez. 

A pályázatok egy részénél a támogatás szintén rászorultsági elven működik, a korábbi alanyi jogú 
igénylés helyett. 

 

Helyi adóbevételek 
 
Az önkormányzat helyi adó bevételei 2018-ban összességében 878 M Ft-ban teljesültek, ami a 
működési célú állami támogatások mellett a második legnagyobb volumenű költségvetési forrást 
jelenti. A helyi adóbevételek jelentős részét a kötelező és önként vállalt feladatok normatív 
támogatásának kiegészítésére kell fordítani. E bevételi forrás biztosítja az önkormányzati 
fejlesztések önerejét, infrastruktúra felújítását, lakossági szolgáltatások fejlesztését, működtetetését 
is.  
 
Iparűzési adó 
A legtöbb bevétel az iparűzési adóból realizálódott 799 143 E Ft összegben, mely a korábbi évek 
visszaesését követően ismét növekedést prognosztizál. A növekedést az adóerő-képesség 
meghatározása során alkalmazott adóalap emelkedése is egyértelműen jelzi. Ezen belül, az év végi 
iparűzési adó feltöltés teljesítése 64 M Ft volt. Mivel a feltöltésben csak a pozitív folyamatok, 
szervezeti változások jelennek meg, a tervezés időszakában az esetleges adó csökkenést nem tudjuk 
felmérni. Az iparűzési adó túlfizetés 23 250 E Ft volt évvégén. A módosított iparűzési adórendelet 
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alapján az adómentes adóalap 1 000 E Ft-ra növekszik 2019. január 1-től, e tétel mint egy 3-4 M Ft 
bevétel kiesést indukál. A 2018. évi iparűzési adó bevételek a 2019. évi májusi elszámolás után 
véglegeződnek. Mindezen tényezők alapján a bevételt az óvatosság elvét is szem előtt tartva 755 M 
Ft-ban terveztük, ami az előző évi előirányzathoz képest 5 M Ft-tal magasabb.  
A beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény a 2019. évi adóév elszámolása során 2020-ban érezteti 
hatását.  
 
Gépjárműadó 
A helyben adóztatott gépjárművek adóbevételének 40%-a illeti meg a helyi önkormányzatot. Mivel 
jelentős jogszabályi változás ennél az adónemnél nem volt, az előző évivel közel azonos szinten, 41 
000 E Ft gépjárműadó bevételt terveztünk.  
 
Kommunális adó 
Önkormányzati döntés alapján, fejlesztési forrásaink között kerül megtervezésre a kommunális 
adóból származó 49 000 E Ft bevétel, mely az előző évivel azonos mértékű. Jogszabályi változás 
ezen területen sem volt. 
 
A helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat további 
települési adót vezethet be. Balassagyarmat Város Önkormányzata újabb adó megállapításáról nem 
döntött. 
 
Saját bevételek 
 
Az önkormányzati intézmények saját bevételeinek tervezett összege 386 M Ft, mely döntően térítési 
díjakhoz kapcsolódik, és összességében az előző évivel azonos nagyságrendű. Térítési díj emeléssel 
költségvetés szintjén egyik ellátás esetében sem számoltunk. A költségvetési egyeztető tárgyalások 
során a Városi Bölcsőde vezetője jelezte a jelenlegi 380 Ft-os térítési díj 390 Ft-ra történő 
emelésének a szükségességét. Az esetleges emelés érdemben nem befolyásolja az intézmény 
bevételit. A Szent Erzsébet Idősek Otthon esetében a gondozottak számának növelésével növelhető 
a térítési díj bevétel. Az ehhez szükséges szabad férőhely rendelkezésre áll, az intézmény vezetése 
folyamatosan dolgozik az ellátotti létszám növelésén. A gyermek élelmezésnél az ingyenesség, 
valamint az étkezők létszámának csökkenése miatt a bevételek estében is folyamatos visszaesést 
tapasztalunk. A látványsport területén működő egyesületek által a társasági adó támogatásból 
fizetendő használati díjjal csak a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján számoltunk. 
A Szakképzési Centrummal a Sportcsarnok használatára vonatkozó megállapodás alapján számított 
bevétellel számol a tervezet.  
Ugyancsak itt jelennek meg a GAMESZ által a Szent-Györgyi Gimnázium Szakgimnázium és 
Szakközépiskola részére tovább számlázott szolgáltatások bevételei, a Művelődési Központ 
rendezvény bevételei is. 
Önkormányzati rendszeres működési bevételre elsősorban vagyonhasznosításból számíthatunk, 
mintegy 100 M Ft nagyságrendben.  
Ezen belül, a tervezett lakbérbevétel összege 21 M Ft, piaci területfoglalási díj 14 M Ft, 
üzlethelyiségek bérleti díja 55 M Ft. 
A vagyonhasznosítási döntések kapcsán keletkezett tartozások beszedése rendkívül fontos, mert 
ezek a bevételek is jelenthetnek forrást a rendelkezésre álló vagyon állagának megőrzésére és 
javítására. 
 
Az önkormányzat lakbért és bérleti díjakat évek óta nem emelt, sőt több esetben került sor 
díjcsökkentésre, fizetési könnyítésre. Az utóbbi években a fizetési morál is javult, a felhalmozott 
régi tartozások behajtása érdekében azonban a szükséges jogi lépéseket meg kell tenni. 
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Közterület használatból, egyéb más működési bevételekből mintegy 5 M Ft bevétel 
prognosztizálható a tapasztalati adatok alapján. 
 
A kamatbevétel tervezett összeg 3 000 E Ft, amely elsősorban a várható állampapír beváltáshoz 
kapcsolódik.  
 
Az Ipari Parkot 2013 óta közvetlenül az önkormányzat üzemelteti. A korábban itt tulajdonnal 
rendelkező cégek által felhalmozott tartozás szintén jelentős összegű, melynek megtérülése csak kis 
mértékben valószínűsíthető. Az ehhez a tevékenyéghez kapcsolódó bevétel 16 M Ft, amelyhez 
azonos összegű kiadás is tartozik. 
 
A nógrádmarcali hulladéklerakó használati díja peres úton részben 2018. évben megtérült. A további 
igények érvényesítése érdekében jelenleg bírósági eljárás van folyamatban. Így ilyen jellegű 
bevétellel nem számoltunk. 
 
Működési támogatások, átvett pénzeszközök 
 
Költségvetésünkben az ellátott feladatokhoz 2019-ben 182 M Ft támogatásértékű működési 
bevétellel számolunk. Az elmúlt évben itt jelent meg EFOP-12.11-16-2017-00068 számú, „Esély 
Otthon Balassagyarmaton” című pályázat működési része 110 M Ft összegben. Ezt a tételt 2019. 
évben a működési pénzmaradvány tartalmazza  
Az intézményi támogatások között 52,2 M Ft-ot jelent a védőnői és iskola egészségügyi feladatok 
OEP támogatása, valamint a szerződés alapján finanszírozott bentlakásos fogyatékos ellátás 
támogatása 20 M Ft-os összegben. Ez utóbbi esetben az ellátotti létszám folyamatos csökkenése 
indukálja a bevétel csökkenést.  
 
E bevételi területen jelentős tételt képvisel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel, mely két 
szervezethez kapcsolódik. 
Egyrészt a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat 2018-tól közvetlenül a GAMESZ látja el. 
Az intézmény erre a célra 27 M Ft Munkaügyi Központ támogatást tervezett, mely - a jelenleg futó 
programok 7 M Ft-os maradványával együtt - 50 fő közmunkaprogramban való tartós 
foglalkoztatását teszi lehetővé. A tervezett bevétel a 2018. évről áthúzódó támogatást tartalmazza, 
amely február végéig biztosítja a foglalkoztatást. A 2019. évi rész 50 fő hat havi foglalkoztatását 
teszi lehetővé. Jelenleg folyik a közfoglalkoztatási rendszer átalakítása. Ennek keretében bizonyos 
alapfokú képzésekre kerül a hangsúly, illetve önkormányzati önerő bevonása is szükséges lehet. 
Ehhez kapcsolódóan 6 000 E Ft tartalék képzésre kerül sor.  
A foglalkoztatottak elsősorban a közterületek, utak, játszóterek rendbentartása, zöldterületek, parkok 
gondozása terén kapnak szerepet. E mellett az intézményi működtetési feladatokban is részt vesznek.  
A közfoglalkoztatás másik ágát az önkormányzati START közmunkaprogramok jelentik. 
E területen annyi a változás, hogy a korábbi négy féle programból / helyi sajátosságok, 
belvízelvezetés, közút karbantartás, illegális hulladék felszámolása / lényegében kettő lett, de azonos 
tartalommal. A helyi sajátosságok program megmaradt, a többi három elem szociális ráépülő 
programok néven fut tovább.  
A 2018. évi programok áthúzódó hatása 13 739 E Ft, míg a 2019. évi START programok tervezett 
bevétele 36 112 E Ft. A közfoglalkoztatási bankszámla maradványa közel 12 M Ft. 
A tervezett foglalkoztatási létszám 26 fő 1 éves időtartamra. Az önkormányzat célja a 
közmunkaprogramok hatékonyságának növelése, a máshol bevált jó gyakorlatok átvételével az 
értékteremtő foglalkoztatás fejlesztése, mely hosszú távon is hozzájárulhat a város üzemeltetési, 
karbantartási feladatainak színvonalasabb ellátásához. 
A START munkaprogram, helyi sajátosságokra épülő foglalkoztatás keretében a faipari termék 
előállítására, és a betonelem gyártásra épülő járdaépítés megvalósítására van lehetőség.  
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A költségvetés készítésének időpontjáig a pályázat még nem került elbírálásra, ezért annak bevételét 
és kiadását a benyújtott pályázat szerint szerepeltetjük.  
Több év adatainak áttekintése alapján a közfoglalkoztatott létszám nagymértékű csökkenése 
figyelhető meg.   
 
A Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2019. évi választások lebonyolításának finanszírozása miatti 
pénzeszköz átvétel tervezésére nem került sor, az majd a költségvetés módosítás tárgyát képezi az 
évfolyamán.  
 
Előző évi maradvány 
 
A 2019. évi költségvetésbe szereplő 359 988 E Ft működési maradvány három fő részből áll : 

• uniós projektek működési maradványa / MK Művelődési Központ is/ 137 878 E Ft, 
• egyéb feladattal terhelt / egyéb pályázati maradvány, finanszírozási előleg, közfoglalkoztatás 

/ 60 712 E Ft, 
• szabad pénzmaradvány 161 398 E Ft 

 
Az a tendencia, hogy a tárgyévi működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, évek 
óta megfigyelhető. Miként az is, hogy ezt a mérleget 2014. óta javítja a működési maradvány, 
melynek jelentős részét az előző évi tartalék és az elhalasztott kiadások képezik. 
 
A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit 
kincstárjegybe fektette több ütembe. A befektetések utolsó 2019.-ben lejáró részlete 170 M Ft 
szintén finanszírozási bevételként jelenik meg. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Pályázati támogatásból eredő bevételek 
 
A 2019-as költségvetésben az elmúlt évek rendkívül sikeres pályázati tevékenységének eredménye 
együttesen jelenik meg, mely az önkormányzati feladatellátás szinte minden területén igen jelentős 
fejlesztéseket tesz lehetővé az elkövetkezendő évek során. 
Az uniós források tartalmaznak működési és fejlesztési részt is, a továbbiakban fejlesztési részek 
számai kerülnek részletezésre. 
A pályázati források két jogcímen jelennek meg: 

• azon bevételek, amelyek a 2019. évben realizálódnak támogatás értékű felhalmozási 
bevételként, 

• azon projektek, amelyek előlegei teljes egészében kiutalásra kerültek a korábbi években 
fejlesztési célú maradványként. 

Az uniós támogatásokhoz kapcsolódóan a számlavezetést a MÁK végzi. Az előlegek felett teljes 
egészében az Önkormányzat rendelkezik, mintha a számlavezető pénzintézetnél történne az adott 
projekt lebonyolítása.  
 
A költségvetésben csak azokat a támogatásokat szerepeltetjük összesen mintegy 3 700 M Ft 
összegben, amelyek elnyeréséről az értesítés megérkezett, illetve amelyek végrehajtása év végén 
már folyamatban volt, és a támogatás az előfinanszírozás révén, kötött célú fejlesztési 
maradványként szerepel. 
 
Tárgyévi bevételként tervezett fejlesztési támogatások összege 213 594 E Ft 
 

• TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2. ütem program 213 594 E Ft 
pályázati támogatással valósul meg. 
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A 2017.-2018. évben már megérkezett uniós fejlesztési támogatások összege fejlesztési 
maradványként 1 554 940 E Ft az alábbiak szerint: 
 

• TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00003 Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztés pályázat 
keretében az önkormányzat által megvalósítandó projektrész támogatása 406 015 E Ft.  

 
• TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehabilitációja program 576 495 E Ft 

pályázati támogatással valósul meg 
 

• TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002 számú „Zöld csiga” elnevezésű projekt Balassagyarmat 
zöld város célú fejlesztését szolgálja, melynek támogatási összege 999 982 E Ft   

 
• EFOP – 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balassagyarmaton projekt a fiatalok helyben 

maradásának támogatását szolgálja, melynek fejlesztési része 82 586 E Ft.  
 

• TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 Turizmusfejlesztés Nyírjesben pályázat 420 766 E Ft 
támogatási forrásból 

 
• TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 Balassagyarmati közintézmények energetikai fejlesztése 

pályázat esetében a teljes támogatási összeg 12 181 E Ft  
 

• TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00027 Balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztésére kapott 
231 869 E Ft összegben  

 
• TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton projekt 

470 920 E Ft összegben. 
 

• TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00014 pályázat a védőnői szolgálat fejlesztésére irányul, a teljes 
támogatás összege 52 416 E Ft. 
 

• TOP-2.1.2-16-NG1-2017-00003 számú Zöld terület létrehozása Balassagyarmaton 
elnevezésű projekt Balassagyarmat területén sportpályák, szabadidős zöldterületek 
fejlesztését szolgálja, melynek támogatási összege 237 611 E Ft.  

 
A hazai pályázati rendszer keretében elnyert 2017.évi támogatás : 

• Az önkormányzat sikeresen pályázott elektromos gépkocsi töltőállomás létesítésére, 
melynek támogatási összege 2 476 E Ft. 

 
Kommunális adó 
Önkormányzati döntés alapján, fejlesztési forrásaink között kerül megtervezésre a kommunális 
adóból származó 49 000 E Ft bevétel, mely az előző évivel azonos mértékű. 
 
Saját bevételek, pénzmaradvány 
A már megkötött és realizált bevétel, valamint előző évi teljesítés alapján, vagyon hasznosításból 
(ingatlan eladás, bérleti díjak) 60 000 E Ft felhalmozási bevételt tudtunk tervezni. A víziközmű 
rendszer bérbeadásából szerződés szerint 24 500 E Ft bérleti díjra számíthatunk.  
 
A GAMESZ esetében részben megtörtént a feladatellátáshoz szükséges eszközállomány áttekintése. 
Jelen tervezet 2 000 E Ft értékben tartalmaz gépkocsi értékesítést. A realizált bevételt az intézmény 
gépkocsi beszerzésre fordíthatja. 
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Korábbi években nyújtott fejlesztési célú kölcsön visszatérülése jogcímen 17 000 E Ft bevételt 
terveztünk, amely összegből 11 500 E Ft az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás részére nyújtott 
projekt megelőlegezési kölcsön törlesztése. 
 
Az önkormányzat által tervezett fejlesztésekhez – előzetes számításaink szerint, – önkormányzati 
saját forrásból 514 M Ft maradvánnyal rendelkezünk, mely tartalmazza áthúzódó kötelezettség 
vállalások fedezetét is. 
 

III. Önkormányzati kiadások 
 
Működési kiadások 
 
Az önkormányzat 2019. évre tervezett működési kiadásainak főösszege 3 058 075 E Ft, melyből 
66%, 2 006 562 E Ft az intézményeknél kerül felhasználásra. 
 
A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzati feladatellátás változás (pl. hómunka 
szervezése, zöldterület kezelés, fejlesztési projektekkel kapcsolatos többletfeladatok, tervezett 
programok, rendezvények) hatását, a minimálbérre és járulékokra, béren kívüli juttatásokra 
vonatkozó előírásokat, a Képviselő-testületi döntéseket, áthúzódó kötelezettségeket, valamint - 
anyagi lehetőségeinkhez mérten - a szakmai jogszabályokban előírt követelményeket.  
 
A GAMESZ és a hozzá integrált szervezeti egységek költségvetése az előző évivel azonos 
szerkezetben került megtervezésre. 
 
A minimálbéremelés önkormányzatunknál ismét mintegy 250 fő dolgozót érintett, melynek 
döntő része a szakmai minimálbérre vonatkozó, 14 500 Ft/hó összegű emelésben részesült. A 
béremelés éves hatása 45 M Ft körüli összegben kalkulálható.  
 
Az óvodai nevelés biztosítása az önkormányzat kötelező feladataként jelentkezik. 
Az önkormányzat az elmúlt években több lépésben csökkentette a csoportok számát, melynek 
eredményeképpen a jelenlegi 21 csoport az 500 fő körüli ellátotti létszámnak megfelelő, egyidejűleg 
előrelépés történt a pedagógus asszisztensek alkalmazásában. Szintén többször foglalkozott az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a csoport létszám túllépés engedélyezésével. Az intézmény 
jelenleg 7 tagóvodában látja el feladatát, melyből 2 tagintézmény 1-1 csoporttal Patvarcon és 
Ipolyszögön működik. A széttagoltság és a különböző jogcímeken biztosított órakedvezmények, 
nyugdíjazások, szakmai minimálbér emelése miatt, az intézmény fenntartása igen jelentős (2019-
ben 45 M Ft-os) normatíván felüli finanszírozást igényel.  
A 2018. évben végrehajtott energetikai korszerűsítés, valamint a Nyitnikék tagóvoda fejlesztése 
hosszabb távon várhatóan csökkentik a működtetés dologi kiadásait. 
A csoportonként közel 2 M Ft-os hozzájárulás megfizetése a társközségek számára évről-évre 
nagyobb nehézséget jelent. A REKI támogatás keretében ezen jogos igények mindössze 50%-ban 
kerülnek támogatásra.  
 
Bölcsődei ellátás esetében változott a központi finanszírozás. Ennek megfelelően az adóerő-
képességtől függetlenül igényelhető a Bölcsőde esetében a működtetési támogatás. A normatíván 
felüli önkormányzati támogatási igény így is jelentős, mintegy 19 M Ft. A támogatásból kell 
biztosítani a szakmai jogszabály által előírt létszámot, valamint az igen jelentős összegű bölcsődei 
pótlékok kifizetését is. Az intézmény térítési díj bevétele mára elhanyagolható mértékű, így 
működtetésére 2019-ben 70 M Ft-ot kell költeni, így a központi finanszírozás aránya 73%-ra 
módosul. 
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A gyermekek jelenlététől függő finanszírozás, és ugyanakkor a férőhelyre meghatározott szakmai 
előírások ellentmondása mellett ugyancsak kedvezőtlen a bölcsődénél meghatározott 56 férőhely és 
az 5 csoport egymáshoz viszonyított aránya is.  
A központi költségvetésben jelentős források állnak rendelkezésre bölcsőde felújításra, bővítésre e 
területet prioritásként kezeli a Kormány. Célszerű megvizsgálni pályázati forrás bevonásával a 
férőhelyek optimalizálását.  
 
A Szent Erzsébet Idősek Otthona  
Az idősek bentlakásos gondozását az önkormányzat önként vállalt feladataként látja el, ezen kívül a 
szociális alapellátás keretében az intézmény feladata a szociális étkeztetés biztosítása mintegy 150 
fő részére. A fogyatékosok ápolása 2014 óta állami hatáskörbe került, melynek felelősével, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 
ellátja a folyamatosan csökkenő létszámú fogyatékosok gondozását. Az intézmény működési 
engedélyében 17 fő férőhely szolgált erre a feladatra, azonban a jelenlegi fogyatékos létszám már 
csak 15 fő. Az intézmény működési engedélye módosításra került. Növekedett a bentlakásos 
ellátottak felvehető létszáma, ami jelenleg 165 fő tartós és 10 fő átmeneti ellátását teszi lehetővé. 
Jelenleg folyamatos a szabad helyek feltöltése, a tervezés során 10 fő növekedéssel számoltunk.  
 
Az utóbbi években lezajlott szociális és gazdasági folyamatok (az egészségügyi ápolásra szoruló 
idősek arányának növekedése, minimálbéremelés, üres férőhelyek) hatására a fajlagos költségek 
jelentősen emelkedtek, és 2019-ben az intézmény a tervezés során 31 M Ft feletti önkormányzati 
hozzájárulás igénnyel lépett fel. Ez előző évi tételhez viszonyítva mintegy 20 M Ft-os növekedést 
jelent, amiből 15 M Ft a minimál bér és a garantált bérminimumhoz kapcsolódik. 
 
A költségvetési tárgyalások során tekintettel a magas finanszírozási igényre ideiglenes jelleggel    5 
M Ft tartalék keret képzésre került sor.  
 
A 2019. évi költségvetésben éves átlagban 10 fős növekedéssel számoltunk, melyre vonatkozóan a 
szakmai bértámogatást megkaptuk. Az üzemeltetési támogatás tekintetében az előző évben 
jelentkező szűkített támogatás megállapítására idén nem került sor, az igényelt mintegy 30 M Ft 
támogatást gyakorlatilag meg kapta az Önkormányzat.  
A finanszírozás függvényében, az év során a hosszú távú fenntarthatóság érdekében szükséges az 
intézményi feladatok áttekintése. 
Az intézmény az egyeztető tárgyalás során több felújítási, karbantartási igényt is jelzett elsősorban 
a közmű infrastruktúra tekintetében. Ezen igényekhez kapcsolódó kiadásokat jelen előterjesztés nem 
tartalmazza. 
 
Madách Imre Városi Könyvtár  
Az intézmény engedélyezett létszáma 14 fő. A Könyvtár nem csak nevéből adódó szakmai 
feladatokat látja el, hanem szervesen bekapcsolódik az Önkormányzat kulturális, közösségi életébe 
is. A Könyvtár által szervezett önkormányzati rendezvények (Madách ünnepség, Balassagyarmat 
barátainak találkozója) költségeit az intézményi költségvetés tartalmazza. A Könyvtár működési 
problémái elsősorban az elhelyezésül szolgáló épület műszaki problémáiból / beázás / adódnak. A 
beázást részben 2018-ban már sikerült megszüntetni, azonban szükséges a tető felújítás folytatása 
Az ehhez szükséges forrást a GAMESZ épületellátó költségvetése tartalmazza. Az intézmény 
működési feltételeit javítja a minden évben sikeresen elnyert érdekeltségnövelő pályázat forrása, 
amelyből lehetőség nyílik kisebb mértékű informatikai fejlesztésre is.  
 
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ  
Az intézmény 12 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezik. Fő tevékenysége nyilvános programok 
szervezése / színházi előadások, koncertek, táncestek, bálok /, közösségi tér biztosítása a különböző 
önszerveződő csoportok részére. Az intézmény keretei között színes klubélet működik. 
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Szintén a Művelődési Központ szervezi az önkormányzati nagy rendezvényeket, e célra 2019. évben 
nettó 7,5 M Ft-ot különítettünk el. A kiállítóhelyek (Jánossy Képtár, Szerb Templom, Civitas 
Fortissima Múzeum) működtetése indokolttá teszi kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazását, 
melyből jelenleg 2 fő van az intézményben.  
A 2019. évi költségvetés tartalmazza az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása pályázat előirányzatait is 31 296 E Ft –összegben. A teljes pályázati összeg 
2018. évben megérkezett az intézmény számlájára, a támogatás felhasználásra 2021-ig nyílik 
lehetőség. 
További 2 500 E Ft forrás NKA pályázatból áll az intézmény rendelkezésére. 
A feladatok jellege miatt meg kell vizsgálni a rugalmas munkaszervezési és foglalkoztatási formák 
alkalmazásának lehetőségét is. 
 
GAMESZ  
A GAMESZ tevékenysége széles spektrumú, a Város egész területére kiterjedő tevékenységet lát el. 
Az intézményhez az alábbi önálló szervezeti egységek tartoznak: 
 
Gyermekétkeztetés (Konyha) 
A közoktatás állami fenntartásba vételét, majd az intézmények működtetésének átvételét követően, 
az étkeztetés maradt az egyetlen feladat, amit a Gyvt (Gyermekvédelmi törvény) alapján továbbra is 
a helyi önkormányzatnak kell biztosítania valamennyi ellátott részére a bölcsődéstől a 
középiskolásig. Az ellátotti létszám az előző évi eredeti szinthez képest mintegy 100 fő csökkenést 
mutat. Ezen kívül, kötelező feladatként látjuk el a rászorult gyermekek szünidei étkeztetését, 
melynek igénybevétele a lehetőségekhez képest lényegesen alacsonyabb. 
 
Az étkeztetési feladat keretében a GAMESZ két főzőkonyhán, 36,5 fő alkalmazottal kb. 1700 fő 
ellátott részére biztosít helyben étkeztetést. Az alkalmazotti létszám szinkronban van a normatíva 
igénylésben megállapított létszámmal. A két főzőkonyhán kívül, 4 intézményben melegítőkonyhát 
működtet, melynek fenntartása szintén az önkormányzat feladata. Az étel kiszállítását 11 intézmény 
részére kell megoldani, két kollégiumban pedig napi ötszöri étkezésről kell gondoskodni. A 
bölcsődei ellátottak estében az előírásoknak megfelelően a főzés helyben a bölcsődében történik. 
A konyha által önkormányzati dolgozók, kívülállók részére piaci áron biztosított vendég étkeztetés 
hozzájárul az alapfeladat finanszírozásához. Ezenkívül a konyha biztosítja az Önkormányzati 
rendezvények catering feladatait is. 
Az ingyenes étkezés bővülése óta visszatérő probléma, hogy a hiányzó gyerekek esetében a 
lemondás számos esetben nem történik meg, ami részben pazarlást okoz, másrészt a felhasználás 
nagyon nehezen kontrollálható.  
 
A Konyha 2019. évi költségvetési javaslata 1 144 E Ft értékben tartalmaz kisértékű fogyóeszközök 
pótlására, valamint 1 713 E Ft volumenben tartós eszközbeszerzésre előirányzatot. 
A 2018. évi költségvetésben tervezett étkezési tevékenyéghez kapcsolódó felújítások végrehajtásra 
kerültek.  
A tárgyi feltételek további javításához fontos a lehetséges pályázati források bevonása, valamint az 
oktatási intézményeket fenntartó szervezettekkel történő egyeztetés a feladathoz történő esetleges 
hozzájárulásról.  
A konyha 2019. évi tervezett költségvetési főösszege 264 254 E Ft. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
2016-tól a járási székhely önkormányzatok által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
ellátja a körjegyzőség településeinek családsegítő és gyermekjóléti alapfeladatait, ezen túl, a 
járáshoz tartozó települések tekintetében is jelentős feladatot kapott.  
Az elmúlt év szeptemberétől új feladattal bővült az intézmény tevékenységi köre: Óvodai és iskolai 
szociálissegítő tevékenység. Ezzel párhuzamosan nőtt a feladatellátáshoz biztosított állami 
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támogatás is összesen 55 636 E Ft-ra. Az ellátandó területre 6 fő óvodai és iskolai szociálissegítőre 
lenne szükség. Az előírt képzettségi követelmények miatt jelenleg 2 fő van alkalmazásba. 
Mivel a teljes szakmai létszám feltöltése a közeljövőben nem várható, ezért 3 fő bér és járulékának 
megfelelő kiadási összeg tartalékba helyezésére tesz javaslatot a tervezet 7 690 E Ft volumenben.  
 
Az intézmény fenntartásához biztosított költségvetési támogatás idén 1 fő esetmenedzseri létszámot 
ismer el többletként.  
Az ellátott esetek területi eloszlása alapján indokolt lenne az aránytalanul sok esettel érintett 
települések megkeresése és bevonásuk az intézmény finanszírozásába.   
Az intézmény 2019. évi tervezett költségvetési főösszege 48 852 E Ft.  
 
Védőnői -és ifjúság egészségügyi Szolgálat 
Az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatát jelentő tevékenységet a GAMESZ 
intézményegysége döntően OEP finanszírozási forrásból látja el. A legnagyobb gondot a szakmai 
létszám (védőnő, orvos) biztosítása jelenti. 
A feladat ellátásának infrastrukturális, tárgyi feltételeit 2019-ben befejeződő Európai uniós projekt 
keretében javítani tudjuk. 
A szolgálat működésének önkormányzati támogatása 4,2 M Ft, az előző évekkel azonos 
nagyságrendű. 
Az intézmény 2019. évi tervezett költségvetési főösszege 56 355 E Ft.  
 
A GAMESZ szervezetébe, a korábbi feladatok mellett, 2017 év november során beintegrálásra került 
a Sportintézmények és a Városgondnokság is. A közös működés tekintetben a 2018. volt az első 
tapasztalati év. A 2019. évi költségvetés során átvezetésre kerültek az egyes területek közötti 
személyi átcsoportosítások és annak pénzügyi vonzatai. E területen szükséges az elvégzendő 
feladatok pontos meghatározása és az szükséges pénzeszköz feladathoz rendelése.  
 
A rendkívül sokrétű tevékenység ellátását az intézmény az alábbi szervezeti egységekben végzi: 

- Gazdasági szervezet és műszaki szervezet 
- Épületellátás 
- Közterület fenntartás 
- Parkfenntartás 
- Közfoglalkoztatás 
- Orvosi feladatok 

A gazdasági szervezetben került összevonásra valamennyi önállóan működő intézmény és a 
Fogászati Társulás gazdálkodási, munkaügyi feladatának ellátása, a közfoglalkoztatás, valamint a 
közvetlenül a GAMESZ szervezeti egységei által ellátott tevékenység teljes adminisztrációja, 
összehangolása. A GAMESZ vezetője is e szervezeti egységben helyezkedik el. 
A műszaki szervezet feladata az önállóan működő intézmények, szervezeti egységek, háziorvosok, 
orvosi ügyelet, fogorvosok által használt ingatlanok működőképességének biztosítása, épületek 
üzemeltetése, karbantartása.  
 
Az Épületellátás a Művelődési Központ és Könyvtár teljes épületének technikai jellegű feladatait 
(porta, takarítás, karbantartás, fűtés, világítás, vízellátás) végzi. Itt kerülnek megtervezésre az épület 
felújításával kapcsolatos tételek is. A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola terület részére jutó kiadások közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra 
kerülnek. 
 
A terület fenntartáshoz került a közutak fenntartása, a nagyobb kiterjedésű zöldterületek kezelése, 
valamint a sportlétesítmények és strand működtetése. Itt kerülnek megtervezésre a téli hómunkával 
kapcsolatos személyi és gépjárművekhez kapcsolódó dologi kiadások. A szolgáltatás színvonalának 
emelése érdekében a strand esetében 6 fő négy havi foglalkoztatást tartalmazza a tervezett. 
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Fejlesztési kiadások között szerepel a Sportcsarnok hangosítási rendszerének megújítása, valamint 
kisebb kézi szerszámok beszerzése. 
A költségvetési tervezés során e területhez kapcsolódóan az intézmény 2 M Ft összegben gépkocsi 
értékesítést és azonos összegben beszerzést jelzett. Mivel a gépkocsik tulajdonjoga az 
Önkormányzatnál van, így ezen tételek is ott kerülnek megtervezésre. Gépkocsi beszerzésre csak az 
értékesítés után kerülhet sor. Továbbá át kell tekinteni a GAMESZ eszköz és gépkocsiparkját és a 
felesleges eszközöket értékesíteni kell.    
 
A parkfenntartás a parkok, játszóterek gondozásán, városközpont virágosításán, körforgalmak 
növényeinek kezelésén kívül településtisztasági feladatokat is ellát: az illegális hulladék 
összegyűjtését. Az elvégezhető feladatok mennyisége lényegesen függ a bevonható 
közfoglalkoztatottak számától és szakképzettségétől. A fűnyírással érintett terület meghaladja a 8 
ha-t. E területen a közfoglalkoztatotti létszám csökkenésének ellensúlyozására 5 fő létszám 
növekményt tartalmaz az előterjesztés. 
A feladat 2019. évi tervezett költségvetési főösszege 40 761 E Ft.  
 
A közfoglalkoztatási kiadások és bevételek között csak a közmunka bér, járulék és dologi kiadási 
kerülnek kimutatásra. Az előterjesztés számai tartalmazzák a 2018 évben megkezdett program két 
havi áthúzódó hatását, valamint 50 fő 6 havi továbbfoglalkoztatását. E területen az Önkormányzati 
önerő bevonása minimális. Jelenleg központilag folyik a közfoglalkozatási rendszer átalakítása, 
ezért itt a tervszámok viszonylag képlékenyek, ezért az Önkormányzat költségvetésébe 6 000 E Ft-
tal közfoglalkoztatási tartalék képzésre kerül sor. 
 
Az Orvosi feladatok keretében valósul meg a házi- és gyermekorvosi körzetek működtetése, a 
tevékenységnek helyett adó ingatlanok karbantartása, felújítása. Az ingatlanokban lévő egyéb 
bérlőkkel kapcsolatos bevételek számlázása, kezelése. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal  
Az intézmény költségvetésére 2016-ban biztosított illetménykiegészítés 2019 évre történő 
fenntartásával teszünk javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 10/2019. (I.24.) határozatával döntött a Kiegyenlítő bérrendezési alapra történő 
pályázat benyújtásáról. Az ehhez kapcsolódó illetményalap emelést még nem tartalmazza a tervezet, 
mivel a miniszteri döntésre csak február 28.-án fog sor kerülni. A szükséges forrás tartalékként 
elkülönítésre kerül.   
 
A hivatal szervezeti struktúrája 2017-től megváltozott: az intézmény a pályázatok előkészítésében 
és lebonyolításában jelentős szerepet tölt be, melyhez kapcsolódó többletkiadások finanszírozása 
pályázati támogatásból biztosított.  
 
A Hivatal működési költségeihez a hozzá rendelt szervezetek (Kistérségi Társulás, Idősek Otthona, 
Szociális Szolgáltató Központ, „M2” Paktum Iroda) 15 M Ft –tal járulnak hozzá. 
A dologi kiadások tartalmazzák a Járási Hivatal működtetésének rezsi költségét is, mely 
továbbszámlázásra kerül. 2018. félévtől csökkent a Járási Hivatal által használt terület. A megürült 
irodákat részben Hivatali feladatra használjuk, részben a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak 
biztosít új helyet. 
 
A hivatali szervezetre 2019-ben jelentős többletteher hárul: egyrészt a választásokkal kapcsolatos 
feladatok, másrészt az ASP rendszer bevezetése miatt. Az ASP-re történő átállás 2018. évben 
megtörtént, jelenleg a rendszer teljes megismerése, gyakorlati elsajátítása történik. Ehhez részben 
központi támogatás is kapcsolódik. 
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2018-ban az energetikai felújítás keretében, pályázati támogatással megújult a Hivatal „B” épülete. 
A felújítás hatásaként a dologi kiadások csökkenése várható. 
 
A városüzemeltetés kiadásait összességében az előző évi szinten, 191 M Ft összegben terveztük.  
E részterülethez kapcsolódik a város útjainak működtetése / téli síkosságmentesítés /, földutak 
karbantartása, játszóterek nem fejlesztési jellegű kiadásai, a feladatokhoz kapcsolódó költségvetési 
kiadás tervezett összege 51 000 E Ft. 
Közvilágításra, valamint közkutak vízdíjára összesen 33 200 E Ft-ot tartalmaz a tervezet. 
Az Önkormányzati bérlakások működtetésének várható összeg 17 000 E Ft. 
A piac üzemeltetés, város és községgazdálkodási kiadások tervezésénél elsősorban az előző évi 
tapasztalati adatokat vettük alapul korrigálva a jogszabályi változásokkal.  
A külterületi feladatokhoz kapcsolódik a mezőőr foglalkoztatása, amely kiadás egyrészét a központi 
költségvetés megtéríti. 
Az idén is számoltunk lomtalanítási és fásítási kiadásokkal mintegy 6 500 E Ft összegben. 
Szintén itt kerülnek megtervezésre a reprezentációs és az önkormányzati üdülőkkel kapcsolatos 
kiadások is. 
A választott tisztségviselők juttatásait az önkormányzati döntésnek megfelelően tartalmazza a 
költségvetés. 
 
Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó, máshová nem sorolható egyéb működési kiadások 
széles spektrumú feladatkört fognak át. A területhez kapcsolódóan tervezett összeg 385 M Ft, 
ami az előző évi összeg 85 %-a. 
A csökkenés elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 2018. évi felhasználásából 
adódik, másrészt a közmunkaprogramokban résztvevők számának csökkenésével a támogatási 
összeg felhasználása is kisebb. A START munkaprogramokhoz kapcsolódóan közel 50 M Ft-ot 
tervezünk felhasználni a maradvány és a benyújtott pályázat szerint.   
A Költözz Balassagyarmatra! program megvalósítására 10 M Ft-ot irányoz elő a tervezet. Pályázati 
támogatásból pedig az EFOP 1.2.11-16-2017 Esély otthon projekt 2019 évi működési kiadásaira 38 
M Ft-ot, az M2 vonzástérség programra 29 M Ft-ot tartalmaznak az előterjesztés számai. Ezen túl, 
a programok 2019. évet követő kiadásait is terveztük 40 M Ft összegben, mivel azok a bevételek 
között teljes összegben szerepelnek. 
Az ÁFA befizetés tervezett összegének előző évhez viszonyított növekményéhez azonos összegben 
bevétel is kapcsolódik.  
Itt jelennek meg továbbá a jubileumi Civitas Fortissima és egyéb rendezvények kiadásai. 
A számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokat az előző évivel azonos szinten terveztük. 
Az önkormányzati vagyon kezelésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok esetében 46 000 E Ft 
kiadást terveztünk. 
 
Az Ipari park üzemeltetési kiadását a bevétellel azonos volumenben kalkuláltuk. 
 
A 2018. évi normatíva elszámolás és egyéb központi költségvetési kapcsolatokat érintő 
elszámolások kiadási tétele 27 000 E Ft.  
Egyéb, az alcímhez tartozó főbb feladatok még a következők: 

• Orvosi ügyelet ellátása, 
• Környezetvédelmi kiadások, 
• Forgalombiztonság, 
• Különböző tagdíjak, 
• Marketing, kommunikáció, 
• Vagyonbiztosítás. 

 
A működési támogatások, pénzeszköz átadás tervezett összege 258 M Ft, melyből 116 M Ft a 
társulás részére igényelt állami támogatás továbbítását jelenti. 
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Az egyéb szervezetek támogatását az előző évi szinten, illetve korábbi képviselő-testületi döntés 
szerint, tételesen tartalmazza az előterjesztés. A Sporttámogatások előirányzata tartalmazza a 15 400 
E Ft minden évben meglévő keretet, valamint a 2018. évben Palóc Farkasok Boksz sportági 
támogatás 3 000 E Ft összegét. Ezen felül a csarnok bérletekhez kapcsolódó tételek jelennek meg a 
soron, amivel a GAMESZ finanszírozását csökkentettük. 
 
Az önkormányzati rendelet alapján biztosított települési támogatások tervezett összege 35 M Ft. 
További 900 E Ft a továbbszámlázott köztemetésekhez kapcsolódik. A tüzifa vásárláshoz nyújtott 
támogatás összege 5 184 e Ft. Az esetleges kiszállítási költségekre külön tételt tartalmaz a tervezet. 
 
Szintén új tételként jelenik meg a Tour de Hongrie kerékpáros verseny támogatása, amely keretében 
egyik állomásnak városunk ad otthont. Ezzel az eseménnyel is öregbítve a Város hírnevét. 
 
A finanszírozási műveletek között összességében 180 M Ft összegű tartalék szerepel, amely az 
előző évivel azonos nagyságrendű, és a likviditás fenntartását szolgálja. A tartalékból 45 M Ft összeg 
a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. Itt kell kimutatni továbbá a maradvány részét képező 
finanszírozási előleg rendezését.  
 
Fejlesztési kiadások 
 
A költségvetésben 4 374 210 E Ft fejlesztési kiadást terveztünk, amely a pályázati támogatások 
előfinanszírozása miatt tartalmazza a tárgyévet követően megvalósuló fejlesztéseket is 2 063 492 E 
Ft összegben.  
Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésekről, annak évenkénti ütemezéséről a 
költségvetési előterjesztés külön mellékletet tartalmaz, a 2019-ban várható kiadások összege a 
tervezett ütemezés alapján 1 681 849 E Ft, az alábbiak szerint: 
 

• TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 A Nyírjesi Turisztikai Központ fejlesztése pályázat 
keretében kilátó, lombkoronasétány, tematikus játszópark, csónakház parkolók kerülnek 
kialakításra, melynek tárgyévi üteme 317 144 M Ft  
 

• TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084 Balassagyarmati közintézmények energetikai fejlesztése a 
Meseerdő Tagóvoda, Cseperedő Tagóvoda, Szent Erzsébet Idősek Otthona, Zeneiskola, 
valamint a Városháza B épületének energetikai racionalizálását jelenti, a teljes kiadásból a 
Zeneiskola végszámlája maradt 2019. évre 12 181 E Ft összegben. 
 

• TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00027 Balassagyarmati Nyitnikék Tagóvoda fejlesztése keretében 
az épületek teljeskörű felújítása történik, melynek tárgyévi összege 271 869 E Ft, ezen tétel 
a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően 40 M Ft önerő is társul.   

 
• TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton projekt 

19 ha iparterület és a déli körgyűrű Algőver-Horváth Endre utcák közötti szakaszának 
megépítését jelenti, melyre 2019-ben 470 920 E Ft-ot tervezünk. 

 
• TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00014 pályázat a védőnői szolgálat fejlesztése a Madách utcai 

épület felújításán kívül eszközbeszerzést is tartalmaz 52 416 E Ft összegben. 
 

• TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00003 Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztés pályázat 
keretében az önkormányzat és a Közútkezelő kerékpárutak és az Ady-Kóvári kereszteződés 
körforgalmi kialakítását tervezi, melynek 2019. évi üteme 122 128 E Ft.  
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• TOP-2.1.1-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehabilitációja program a Vizy 
Zsigmond úton piac és közpark kialakítását, valamint a Szűgyi úton telephely kialakítását 
valósítja meg, melyre 2019-ban 41 489 E Ft-ot tervezünk. 

 
• TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002 számú „Zöld csiga” elnevezésű projekt a városi 

zöldterületek, üzlethelységek, mozi felújítását teszi lehetővé, melynek előkészítési munkáira 
tárgyévben 83 137  E Ft-ot fordítunk.   
 

• TOP-2.1.2-16-NG1-2017-00003 számú Zöld területek létrehozása Balassagyarmaton 
elnevezésű projekt célja a városi zöldterületek létrehozása, sportpályák kialakítása, melynek 
munkáira tárgyévben 13 479  E Ft-ot fordítunk.   

 
• EFOP – 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balassagyarmaton projekt keretében fiatalok 

részére 11 db lakás kialakítására kerül sor, melynek 2018-ra becsült üteme 82 586 E Ft  
 

• TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004 Új iparterületek kialakítása II. Balassagyarmaton projekt 
elsősorban a már meglévő Ipari Park bővítését szolgálja, melyre 2019-ben 214 500 E Ft-ot 
tervezünk. 

•  
 

Az önkormányzat saját forrásból 628 869 E Ft fejlesztést tervez 2019-ben, melynek forrását döntő 
részben maradvány, valamint az önkormányzat tőkejellegű bevételei képezik. Az előterjesztés 8. 
számú melléklete tételesen tartalmazza a megvalósítandó beruházásokat. 
Út-és járdaépítésre 129 M Ft-ot, önerős útépítésre 10 M Ft-ot, városközponti beruházások 
megvalósítására 25 M Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. 
A városfejlesztési célok megvalósítása érdekében szeretnénk előrelépni az ingatlanok felújításában 
(tervezett összeg 12 M Ft), a VGV telephelyének áthelyezésében (10 M Ft), a csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában (25 M Ft), Aninger ház felújításában (40 M Ft). 
Sport célú fejlesztésként az állami beruházásban megvalósuló projektekhez (uszoda, kézilabda 
csarnok, lőtér) kapcsolódó önkormányzati feladatokra 49 M Ft került betervezésre. 
A víziközmű rendszer felújítását az éves bérleti díj, és a korábbi évek maradványának összegében 
(25 M Ft) tudtuk tervezni. 
Az Orvosi alapellátás fejlesztése címen 15 E Ft-tal, míg közvilágítás korszerűsítés címen 26 000 E 
Ft-tal számol a tervezet. 
További keret-jellegű előirányzatként eszközbeszerzésre 25 M Ft, pályázati önerőre, beruházás 
előkészítésre 60 M Ft áll rendelkezésre. 
 
A különböző támogatás, kölcsönjellegű felhalmozási célú kiadásokat 40 M Ft összegben tartalmazza 
a tervezet. Ide tartozik az elsőlakáshoz jutók kölcsönének folyósítása 15 M Ft összegeben, Interreg 
pályázati önrész 19 M Ft, valamint panel felújításhoz nyújtott támogatások 5 M Ft tételben. 
 
Az intézményi feladat ellátáshoz szükséges kisebb volumenű fejlesztések összességében 18 M Ft 
kiadást jelentenek. 
 

A költségvetési egyensúly  
 
Az önkormányzati törvény előírása szerint, a költségvetésben hiány nem tervezhető. 
 
A 2019. évi költségvetésben javasolt működési és fejlesztési kiadások fedezete biztosított, a tervezett 
tartalékok lehetővé teszik az önkormányzati gazdálkodás likviditásának folyamatos fenntartását. 
A költségvetés egyensúlyára tekintettel, a Képviselő-testület részére sem folyószámlahitel, sem 
fejlesztési hitel felvételét nem javasoljuk. 
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Közvetett támogatások 
 
Az államháztartási törvény értelmében, a költségvetésben be kell mutatni az önkormányzat által 
tárgyévre tervezett közvetett támogatások összegét, mely követelménynek a rendelettervezet 19. 
számú mellékletében teszünk eleget. 
 
A kimutatás tartalmazza  

- a helyi adófizetéssel kapcsolatos kedvezmények, elengedett vagy törölt tartozások 
összegét jogcímenként 

- az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés során nyújtott támogatásokat 
- az önkormányzat rendelete alapján biztosított ingyenes sportlétesítmény használatot, 
- a helyiségek bérbeadása során nyújtott kedvezményeket. 

 
 
A Képviselő-testület a rendelet tervezetről Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) rendelet 27.§ (7) bekezdés a) pontja 
alapján minősített többséggel dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet 
elfogadására! 
 
Balassagyarmat, 2019. február 14. 
 
 
 
 
         Medvácz Lajos 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


