
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                          4. sz. napirendi pont 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 
 
 53-109/2011. ikt. sz. 
 
 
        Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
            dr. Barta László 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepciójára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 15-ei ülésére 
Előkészítette: Telek Nándorné 



 2 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Országgyűlés elé beterjesztésre került a Magyar Köztársaság 2012. évet érintő költség-
vetési törvény tervezete, melyről a végszavazást várhatóan december végén tartják. Az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a szerint a következő évre vonat-
kozó költségvetési koncepciót november 30-ig kell a közgyűlésnek benyújtani. Ettől elté-
rően 2011-ben a megyei önkormányzatok konszolidációjáról és a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Mök.) 2. § (7) bekezdése szerint a koncepci-
ót a közgyűlésnek 2011-ben december 31-éig nyújthatom be. Ennek a kötelezettségemnek 
teszek eleget jelen előterjesztéssel. 
 
Az államháztartás működési rendjét meghatározó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 
35. §-a értelmében a költségvetési koncepció elkészítése során figyelembe kell venni a 
központi költségvetésről rendelkezésre álló információkat; az önkormányzat és fenntartá-
sában működő intézményei saját bevételeit; az ismert kötelezettségeket; a következő évre 
tervezett feladatokat. 
 
A 2012. évi költségvetési koncepció előkészítésének körülménye azonban eltér az elmúlt 
években megszokottaktól. Ennek ismert az oka: a megyei önkormányzatok 2012. január 1-
jétől történő feladatváltozásai, az intézményi kör „kivétele” a rendszerből. A Kormány és 
Nógrád Megye Önkormányzata között az október 3-án aláírásra került Megállapodás – 
amely tartalmazza mindazokat a politikai szándékokat, amely szerint a megyei önkormány-
zat elmúlt időszakban felhalmozódott adósságának rendezésére irányul – meghatározta azt 
az irányvonalat, amely az önkormányzat 2012. évi költségvetését az előző évekhez képest 
alapjaiban megváltoztatta. Az 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozatban megfogalmazottak 
szerint az év végéig számos olyan törvény, rendelet és egyéb jogszabály lát majd napvilá-
got, amely már konkrét feladatokat tartalmaz, illetve alapot biztosít a feladatok további 
ellátásához.   
 
„Az  Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, 
a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a megterem-
tése, valamint a területi és helyi közigazgatási rendszer megújítása, alacsony hatékonysásá-
nak orvoslása és a struktúrájának átláthatóbbá tétele, az ellátási színvonal emelése, egysé-
gessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében” 
alkotta meg a Mök.-öt. 
Ebben rögzítésre került, hogy az egészségügyi intézmények kivételével 2012. január 1-jétől 
az intézmény fenntartási feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. Az 
egészségügyi intézményekkel összefüggő intézmény-fenntartási feladatokat is a kijelölt 
szerv látja el. 
A megyei önkormányzattól állami tulajdonba kerülő vagyonnal való gazdálkodásra a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) által kötött vagyonkezelői 
szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket kell majd alkalmazni. 
A Magyar Állam átvállalja a megyei önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló adós-
ságát és annak járulékait, amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvételre kerülő intézmé-
nyekhez, az általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódóan keletkeztek.  
 
A megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatköre alapvetően megváltozik. Az 
önkormányzatok feladat és hatásköreinek módosulásával a megyei önkormányzatok – kü-
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lön törvényben meghatározottak szerint – területfejlesztési és területrendezési feladatokat 
látnak el. Az erre vonatkozó konkrét jogszabályok sem jelentek még meg. 
 
A koncepció alapját most is a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló tör-
vénytervezet, és az azt megalapozó egyes jogszabályi változásokról szóló módosítások ha-
tárolják be. 
Annak összeállítását jelentősen befolyásolják az előzőekben említett már életbe lépett és 
még várhatóan megjelenő jogszabályok. A költségvetési koncepció összeállításánál a me-
gyei önkormányzat 2011. I-III. negyedéves költségvetésének helyzetét és az év végéig vár-
ható pénzügyi-gazdasági folyamatokat is figyelembe kell venni. Rendszeresen figyeljük és 
elemezzük az év végére várható adósságállomány alakulását, a konszolidációba bevonható 
mértéket, melyről a mellékelt táblázat ad napi állapot szerinti részletes információt. 
 
A költségvetési koncepció tervezetét megtárgyalják a közgyűlés bizottságai, valamint a 
területi kisebbségi önkormányzatok. 
 

I. 
 

A 2012. évi költségvetést megalapozó makrogazdasági környezetről, a tervezett köz-
ponti intézkedésekről, a helyi önkormányzatok forrásszabályozásáról   

 
A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat szeptember végén az Országgyűlés elé benyújtás-
ra került. A tervezet általános indoklása tartalmazza, hogy Magyarországon 2012-ben cél 
az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Míg több országban az elhúzódó válságot alapve-
tően az okozza, hogy nem tudják megállítani az államadósság növekedését, ezzel szemben 
a Kormány 2011-től lépéseket tett és tesz ennek csökkentésére, melynek mértékét stabilan 
3 % alatt kívánja tartani.  
Ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékossági intézkedések 
bevezetését határozta meg. A Széll Kálmán Terv keretében azon rendszerek újjászervezé-
sére kerül sor, amelyek leginkább előidézik az államadósság újratermelődését. 
 
A 2012. évi költségvetési kiadások előirányzatai már számos reformelemet, az egyenlegja-
vulás érdekében további takarékossági lépéseket tartalmaznak: 

− megindul a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszin-
tű átalakítása,  

− megkezdődik az önkormányzatok átszervezése, és a központi igazgatás racionalizá-
lása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős létszámleépítést 
kíván foganatosítani, 

− a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavál-
lalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzá-
ció, 

− több területen csökkenek az ár- és egyéb támogatások, 
− újabb lépések várhatók a foglalkoztatás javításában, a szociális ellátások rendszerét 

úgy kívánják átalakítani, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra.   
 
A következő évre vonatkozó adókkal és járulékokkal összefüggő jogszabályi változásokra 
a világgazdasági válság miatt, az államadósság csökkenésének elemi szükségességét szem 
előtt tartva, a kitűzött hiánycél eléréséhez szükséges költségvetési bevételek növelése érde-
kében kerül sor. 
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A személyi jövedelemadó (továbbiakban: Szja)esetében a szuperbruttósítás részleges kive-
zetésével és az adójóváírás megszüntetésével további előrelépésre kerül sor a tisztán egy-
kulcsos, 16- %-os adórendszer megteremtéséhez. 
Az általános forgalmi adó esetében az adókulcs 25 %-ról 27 %-ra változik. A jövedéki adó 
2011. novemberétől több termék esetében is növekszik, az egészségre ártalmas termékek-
nél várhatóan nagyobb mértékű lesz ez az adóteher.   
Az illetékbevételeknél a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű 
korának és hajtómotorja teljesítményének függvényében kell megfizetni. A megyei önkor-
mányzatok illetékbevételi részesedését pedig más központi forrás váltja fel. 
A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorja teljesítmé-
nyének lesz a függvénye, így ez a közteher is értékarányosabbá válik. 
A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 %-os emelésére, vala-
mint új adónemként a baleseti adó bevezetésére. 
 
A benyújtott törvénytervezethez kapcsolódóan a gazdasági változást jellemző főbb mutatók 
közül a GDP növekedés 1,5 % körül lett meghatározva. A háztartások fogyasztásában csak 
0,2 %-os növekedés prognosztizált.  Az infláció mértéke 2012. évben 4,2 % körüli mérték-
ben várható, amihez hozzájárulhat a hatósági árak alakulása is. 
Mindezek az irányszámok az elmúlt időszakban – Magyarország hitelminősítésének ked-
vezőtlen alakulásának következtében – kialakult hatások miatt negatív irányú elmozdulás-
sal is járhatnak. 
  
A helyi önkormányzatok – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat és a többcélú kistérsé-
gi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200 milliárd Ft-tal gazdálkod-
hatnak. Ehhez a központi költségvetés – az állami támogatás és az átengedett Szja révén – 
mintegy 1141 milliárd Ft-ot biztosít, ami a 2011. évi korrigált előirányzatnak csupán 100,7 
%-a. 
 
A benyújtott törvényjavaslatban szereplő központi támogatási összeg tartalmazza a megyei 
önkormányzatok állami támogatását és az eddigi szabályok alapján kalkulált potenciális 
illetékbevételét is, amit a költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitája során átcsoportosí-
tanak a költségvetés megfelelő központi fejezeteibe, tekintettel a megyei intézmények ál-
lami fenntartásúvá válására. A megyei önkormányzatok feladatainak, a közgyűlés hivatalá-
nak működtetésére célirányosan meghatározott, központi forrás várható.     
 
 

II. 
 

Az önkormányzat várható bevételei 
 
A törvény-tervezet alapján az már most látszik, hogy a megyei önkormányzat forrás-
szabályozásának szerkezete, nagyságrendje alapjaiban megváltozik. 
A központilag képződő forrásokból a normatív állami- és Szja támogatáson túl az illeték-
bevételekből történő részesedés is megszűnik. Döntő részben ezek a bevételek határozták 
meg az elmúlt években az önkormányzat és intézményeinek működési lehetőségeit. Az 
elmúlt három év alatt bekövetkezett forráscsökkenéseket – amely meghaladta a 2 milliárd 
Ft-ot – önkormányzatunk tudatos költséggazdálkodás mellett sem tudta már kezelni. A 
mindennapi működés csak folyamatos folyószámlahitel igénybevételével volt biztosított.  
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Az eddig megyei fenntartású intézményi kör állami feladatellátásba kerülésével a központi 
bevételek nagy része – a feladatokkal együtt – „kikerül” az önkormányzati körből. A tör-
vényjavaslatban azonban még nem szerepel az a kalkulálható összeg, amelyből a megyei 
önkormányzat a megmaradó feladatait el tudja, illetve el fogja látni. Ennek ismerete nélkül 
a koncepció összeállítása számtalan bizonytalansági tényezőt tartalmaz. 

 
III. 

 
  Az önkormányzat várható kiadásai 
 
A megyei önkormányzat tevékenység típusait az önkormányzati törvényben megfogalma-
zott, kötelezően ellátandó feladatok köre határozza meg. Ebben is az önkormányzati tör-
vény módosításával alapvető változás történik. Megszűnik a megyei önkormányzat intéz-
mény fenntartási kötelezettsége, ugyanakkor erősödnek a területfejlesztési és területrende-
zési feladatai.  
Összességében azonban ez a megváltozott feladatkör az eddigiektől jóval kisebb költségve-
tési kiadással jár. Tekintettel az önkormányzat elmúlt években felhalmozódott, jelentős 
nagyságrendű adósságállományára, az már most egyértelmű, hogy a rövid és hosszú távú 
adósságrendezési kötelezettségeinek a megyei önkormányzat önerőből nem tud eleget ten-
ni, annak konszolidációjára szükség van.  
 
Figyelembe véve önkormányzatunk 2012. évre várható pénzügyi kondícióját, már  koncep-
ció szintjén is  –  lehetőség szerint –  a fizetőképesség megtartására való törekvésre, ezáltal 
a kiadásoknak a forrásokhoz történő igazítására van szükség, keresve a lehetőségeket 
újabb, célirányos pályázati források megszerzésére.  
 
Mivel a gazdasági válságból „átgyűrűződő” kedvezőtlen hatások (a hitelpiacok beszűkültek 
és ezáltal a finanszírozási költségek megváltoznak) az önkormányzatunk pénzügyi lehető-
ségeire továbbra is hatással vannak, így a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges 
források megteremtésénél a hitelből történő kiegészítés nem lehet majd megoldás.  
  
A működési kiadásoknál – az elmúlt évektől eltérően – már nem számolunk az intézmé-
nyi kör működtetésével. A közgyűlés változatlan színvonalon történő feladatellátásának 
körülményeit azonban továbbra is biztosítani kívánjuk. A közgyűlés hivatala költségvetése 
a feladat-átadásokat – benne a védelmi titkárságot is – figyelembe véve jelentősen szűkül. 
A hivatal szerkezete, a feladat elosztása átstrukturálódik. Alapvetően meghatározza a ten-
nivalókat a megyei önkormányzat vagyonának állami körbe történő átkerülése is. Ameny-
nyiben a megyének jelentősen leszűkül az ingatlan és ingó vagyona, így megszűnik például 
a Megyeháza feletti tulajdonjog, úgy az alapjaiban meghatározza a további működés kö-
rülményeit.   
 
Azonban általánosságban elmondható, hogy a működési kiadásokon belül továbbra is a 
legjelentősebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik. Ebből – a 
pénzügyi feltételek biztosítása esetén – változatlan formában várható a közgyűlés működé-
sével összefüggő kiadások teljesülése. A közgyűlés tagjainak, külső tagoknak járó tisztelet-
díjakkal a hatályos rendeletünkben foglaltak szerint számolunk. A költségvetési törvényja-
vaslat az illetmények és juttatások vonatkozásában az alábbi információkat tartalmazza: a 
köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft; a társadalombiztosítási járulék mér-
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téke 27 %. Fennmarad a cafetéria rendszer meghatározott mértékű biztosítási kötelezettsé-
ge is. 
 
A közszférában az elmúlt évekre visszatekintve fokozatos reáljövedelem csökkenés érzé-
kelhető, amit csak részben enyhítettek – meghatározott jövedelemhatárig – a központi for-
rásból évközben biztosított kereset-kiegészítések. A kötelező legkisebb munkabérről (mi-
nimálbér) a tárgyalások még nem zárultak le.  
A végleges költségvetés összeállításánál a személyi kiadásokat érintően alapvetően csak a 
jogszabályokból eredő kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni (kötelező 
átsorolások, iskolai végzettség megszerzése esetén történő bérrendezés, stb.).  
   
Mivel a működési kiadások nagyobb részét a személyi juttatások teszik ki, ezért annak fi-
nanszírozhatósága érdekében keresni kell azt a legoptimálisabb szervezeti struktúrát, az 
abban rejlő lehetőségeket, amelyek ezen a területen megtakarításokat eredményeznek.  
 
A létszámstruktúra vonatkozásában a végleges költségvetés összeállításánál elengedhetet-
lenül számolni kell változással: egyrészt a feladatok más szervhez való elkerülése, másrészt 
a rendelkezésre álló forrásokból történő hatékony feladat-ellátási igény miatt.  
 
Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan – a központi költségvetés a 
2012. évben sem tartalmaz plusz-forrásokat. A kormányzat gazdaságpolitikai jelzése sze-
rint a 2011. évi átlagos infláció várhatóan 3,8 % körül alakulhat, 2012. évre átlagosan     
4,2 % a prognosztizált érték. Ugyanakkor a megyei önkormányzat megváltozott feladatkö-
re, a leszűkült vagyoni kör működtetése az eddigiektől alapvetően egy jóval kisebb mértékű 
közüzemi, dologi kiadást jelent majd.  
 
A megyében működő cigány és szlovák területi kisebbségi önkormányzat működtetésével 
összefüggő kiadások támogatására a koncepció során a 2011. évi szintnek megfelelő ösz-
szeggel számolunk. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes szabályai még 2008-ban kerültek meghatározásra.  A végleges 
költségvetés összeállításánál a központi források, illetve pénzmaradvány ismeretében szá-
molhatunk majd pontosabb előirányzattal. 
 
Fejlesztési, felújítási feladatoknál a már elnyert, illetve benyújtott pályázati forrásokból 
támogatható, megyei önkormányzat által bonyolított programok megvalósítását lehet célul 
kitűzni, figyelembe véve a feladat átadással összefüggő változásokat is. 
Legnagyobb volumenű, folyamatban lévő beruházási feladat a HUSK-os pályázati forrás-
ból megvalósuló csesztvei „Közös örökségünk Madách” projekt sikeres befejezése. 
 

IV. 
 

A megyei önkormányzat adósságállományának alakulásáról 
 

A közgyűlés az Állami Számvevőszék „Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rend-
szerének 2010. évi ellenőrzéséről” szóló jelentéséhez kapcsolódóan 2010. szeptemberi ülé-
sén Intézkedési Tervet fogadott el. Ebben rögzítésre került, hogy a munka színvonalának 
javítása érdekében évente, a koncepció benyújtásával egyidejűleg – az eladósodás növeke-
désére figyelemmel – számítások alapján a megyei főjegyző adjon tájékoztatást a hosszú 
lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke és kamatfizetési 
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kötelezettségekről és arról, hogy az önkormányzat azokat milyen feltételek biztosítása mel-
let tudja teljesíteni. 
 
A főjegyző tájékoztatása alapján ezen kötelezettség teljesítéséről az alábbiak szerint adok 
számot: 
Ahogy azt már az előzőekben is jeleztem a Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal 
átvállalja a megyei önkormányzatok fennálló adósságát és annak járulékait. Nógrád Megye 
Önkormányzatát érintően a legnagyobb összegű tartozás a 2008. februárjában kibocsátott 
kötvény visszafizetése, amelynek nagyságrendje a svájci frank árfolyam alakulásának 
függvényében változik. A mellékelt Tájékoztató tábla szerint az árfolyam kedvezőtlen ala-
kulása miatt a tőketartozás 2011. november 30-ai 253,50 Ft/CHF árfolyamon számolva 
2.364 millió Ft. A hatályos szerződés értelmében a kötvény törlesztése 2012. évben kezdő-
dik és 2027-ig tart. 2011. december 31-ig önkormányzatunkat a kezelési költségen kívül 
tőke és kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A kötvényt kezelő ERSTE Bank a kötvény 
tőkéjéből fejlesztési célokra fordított kifizetéseinkhez sajnálatosan már nem biztosítja idő-
ben a lehívott összegeket. A forrásainkat „befagyasztotta”, ugyanakkor a 2011. október 30-
ai bankszámlakivonatok alapján a banknál lévő számlaegyenleg meghaladja az 1,l milliárd 
Ft-ot. 
A 2010-ben felvett, éven túli lejáratú működési célú hitel 200 millió Ft-os összegéből 
2011-ben 40 millió Ft-ot törlesztünk, 160 millió Ft tőke és annak kamatai a következő két 
évet terhelő hosszúlejáratú kötelezettség. 
A Mök. szerint a megyei önkormányzatoknak a folyószámla és a megelőlegezési hitel (ide-
értve a munkabér hitelt is) állományukat az adósságátvállalás érdekében legkésőbb 2011. 
december 21-ét megelőzően – az átalakítandó hitelviszonyban foglalt pénzügyi kötelezett-
ségek tekintetében azonos feltételekkel – működési hitellé kell átalakítani. A Magyar Ál-
lam az ezen hiteleken alapuló fizetési kötelezettséget vállalja át. A Raiffeisen Bank Zrt. 
által kezelt 2 milliárd Ft folyószámlahitel működési hitellé történő átminősítésének előké-
szítésére már a VI. számú költségvetés módosításról szóló rendeletben és ahhoz kapcsoló-
dó végrehajtási határozatban foglaltak szerint történtek intézkedések. A Mök. előírását be-
tartva a megyei önkormányzat a Magyar Állam által átvállalandó adósságállományt 2011. 
december 20-át követően már nem növelheti.  
Ezen kötelezettségeket és szabályokat figyelembe véve kerülhet sor az önkormányzat adós-
ságának átadására-átvételére.                

 
V. 
 

A költségvetés kialakításához szükséges intézkedések 
 
Az előzőekben jelzett nagymérvű feladatváltozások, valamint az ismert kötelezettségek 
számbavételével, a várható források ismeretében 2012. évre néhány kiemelt célt indokolt 
megfogalmazni. 
 
Ezek közül legfontosabb az önkormányzat új kötelező feladatai ellátásának megfelelő 
színvonalon történő biztosítása, ehhez stabil pénzügyi-likviditási helyzet megteremté-
se. 
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Ehhez kapcsolódóan: 
− Az intézményi feladatok zökkenőmentes átadásának előkészítése, lebonyolítása a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Mi-
nőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részére. 

− A feladat átadás-átvétellel egyidejűleg az önkormányzati vagyon átadás-átvétel elő-
készítése, lebonyolítása a MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vo-
natkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával. 

− Az önkormányzat adósságának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok előkészí-
tése, végrehajtása. 

 
A tervezett intézkedések a határozati javaslatban kerülnek részletezésre. 
 
A jelenlegi ismeretekre alapozottan a beterjesztett koncepció tartalmazza mindazokat az 
alapelveket, iránymutatásokat, végrehajtási szempontokat, amelyek alapján a végleges költ-
ségvetés kialakítható.   

 
VI. 

 
Összefoglaló 

 
Összességében a már közel három éve kezdődött válság még ma is jelentősen érezteti ha-
tását, ami alapvetően befolyásolja önkormányzatunk további működésének lehetőségeit is. 
A megyei önkormányzatoknál az elmúlt években fokozatosan növekvő adósság-spirál 
szükségessé tette a feladatellátás újragondolását. 2012-től megszűnik a megyék intézmény-
fenntartó szerepe, várhatóan a területfejlesztési és területrendezési feladatok kapnak na-
gyobb hangsúlyt. A feladatváltozással egyidejűleg az adósságállomány konszolidációjára is 
sor kerül.   
A megyéknél – a feladatváltozással egyszerre – nagymértékű „vagyoncsökkenéssel” is szá-
molni kell. Egyrészt az intézményi vagyon, mint a kötelező feladat ellátásához nélkülözhe-
tetlen törzsvagyon „állami kezelésbe” kerül. Másrészt az adósságkezelés keretében a nem 
kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó forgalomképes, valamint korlátozottan forga-
lomképes ingó- és ingatlanvagyon nagy része is „állami kézbe” kerül. 
 
Hangsúlyozni szükséges, hogy mivel önkormányzatunk döntő részben csak a központilag 
biztosított forrásból tudja majd feladatait ellátni, e bevételekre alapozva lehet a működtetés 
lehetőségét számba venni. Ezért indokolt a kötelező, és az önként vállalt feladatok ellátásá-
nál a vállalható kiadásokat átértékelni. 
 
A fentiek alapján indítványozom, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott fő rendező 
elvek alapján, a kiemelten kezelt feladatokat figyelembe véve kerüljön a 2012. évi költség-
vetés tervezete összeállításra. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támo-
gatására. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára 
 
 

1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja. A határozat háttérszámítását a 
melléklet tartalmazza.  
 
A testület megállapítja, és tudomásul veszi, hogy 
− a nehéz pénzügyi helyzetre tekintettel az önkormányzat kötelező és önként vállalt 

feladatainak olyan átgondolását és intézkedések megtételét igénylik, amelyek a vár-
ható bevételek és kiadások egyensúlyát biztosítja. 

− a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. 
CLIV. törvény értelmében alapvető érdek az intézményi feladatok 2012. január 1-
jével történő zökkenőmentes átadás-átvétele a Nógrád Megyei Kormányhivatal, va-
lamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) részére. 

− a feladat átadás-átvétellel egyidejűleg megtörténik az önkormányzati vagyon egy ré-
szének átadása is a Magyar Állam részére. A megyei önkormányzat tulajdonában ma-
radó ingatlan és ingó vagyon a feladatok ellátását szolgálja.  

− a feladat változásokkal egyidejűleg sor kerül a megyei önkormányzat adósságának át-
adására is. 

 
2.  A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál – tekintettel az 1. pontban foglal-

takra – az alábbi fő rendező elveket tartja kiemelten fontosnak. 
 

− Legfontosabb az önkormányzat megváltozott kötelező feladatainak ellátásához 
szükséges pénzügyi-likviditási helyzetének, fizetőképességének biztosítása. A fi-
nanszírozhatósága érdekében keresni kell azt a legoptimálisabb szervezeti struktúra 
kialakítását, amely megtakarításokat eredményez. 

− A 2012. évben kiemelten kezelendő az EU-s források megszerzését megalapozó 
megyei területfejlesztési, területrendezési elképzelések, projektek előkészítése. 

− Az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint a korábbiaktól szűkebb pénzügyi lehető-
ségeket figyelembe véve koncentráltabbá kell tenni és szűkíteni szükséges a megyei 
önkormányzat nem kötelező feladataira fordított összegeket. 

− A bérek fedezetének biztosítása érdekében felül kell vizsgálni és szűkíteni kell a ga-
rantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemeket. 

− A végleges költségvetés összeállításánál a dologi kiadások számbavételénél a ren-
delkezésre álló forrásokból történő hatékony feladat ellátás a cél, de – figyelemmel 
a központi források beszűkülésére is – legalább a tervezett inflációval korrigált mér-
téket indokolt felvállalni. 

 
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a fenti rendező elvek figyelembe vételé-
vel a 2012. februári ülésre készítse elő az önkormányzat 2012. évi költségvetés terveze-
tét. 
Határidő:  szöveg szerint 

     Felelős:    dr. Barta László, megyei főjegyző  
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3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 2012. évi költségvetéséről szóló javaslatot a köz-

gyűlés 2012. februári ülésére terjessze be.  
     Határidő:  szöveg szerint 
     Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 
4. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat adósságállományának alakulásáról szóló 

tájékoztatást. A megváltozott körülményekre tekintettel utasítja és felhatalmazza elnökét 
és a megyei főjegyzőt a megyei önkormányzat adósságának átadás-átvételével összefüg-
gő feladatok eredményes lebonyolítására.   

     Határidő:  szöveg szerint 
     Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
           dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
 
Salgótarján, 2011. december 1. 
 
 
 
    
 Becsó Zsolt 

           a  közgyűlés elnöke    



Tájékoztató tábla a Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi koncepciójára készült előterjesztéshez
I.
Kötvényazonosító: HU0000341912 NÓGRÁD I.
Kötvény névértéke: 9 323 719 CHF
Kötvény kibocstás: 2008.02.15
Kötvény kezel ője: ERSTE Bank  Zrt. 2 060 075 713 Ft

2 216 807 429 Ft
2 254 475 254 Ft
2 353 399 913 Ft
2 363 562 766 Ft

Kötvény lejárta: 2027.11.30 Türelmi id ő: 4 év

Kamatozás: Kötvény futamid ő: 20 év
(legfeljebb 3,25%)

CHF
Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Tőketörlesztés 389 731,45           389 731,45        388 799,08      389 731,45      389 731,45       389 731,45   389 731,45       388 799,08   
Kamatkiadás 375 609,52           362 943,24        350 292,12      337 641,00      324 974,73       312 308,46   299 642,48       286 991,06   
Összesen: 765 340,97           752 674,69        739 091,20      727 372,45      714 706,18       702 039,91   689 373,93       675 790,14   

CHF
Megnevezés 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

Tőketörlesztés 389 731,45           830 743,36        831 675,73      830 743,36      831 675,73       830 743,36   831 675,73       830 743,42   
Kamatkiadás 274 339,94           258 082,87        231 083,71      204 054,25      177 055,09       150 040,78   123 026,47       95 996,74     
Összesen: 664 071,39           1 088 826,23     1 062 759,44   1 034 797,61   1 008 730,82    980 784,14   954 702,20       926 740,16   

CHF
Megnevezés Összesen

Tőketörlesztés 9 323 719,00        
Kamatkiadás 4 164 082,46        
Összesen: 13 487 801,46      

II.
Hitel összege:         200 000 000 Ft 
Hitel folyósításának 
határideje: 2010.09.30 Türelmi id ő: 2011.07.26
Hitel visszafizetésének 
határideje: 2013.12.31 Hitel futamid ő: 30 hó
Kamatozás: 3 HAVI BUBOR+1,97%
Pénzintézet: UniCredit Bank Hungari Zrt.

E Ft
Megnevezés 2010.09.30* 2010.12.31* 2011.03.31 2011.06.3 0 2011.09.30 2011.12.31 2012.03.31 2012.06.30

Tőketörlesztés -                            -                      -                    -                    20 000              20 000          20 000              20 000          
Kamatkiadás 2 390                    3 757                 3 615               3 615               3 615                3 254            2 892                2 530            
Összesen: 2 390                    3 757                 3 615               3 615               23 615              23 254          22 892              22 530          

E Ft
Megnevezés 2012.09.30 2012.12.31 2013.03.31 2013.06.30 2 013.09.30 2013.12.31 Összesen

Tőketörlesztés 20 000                  20 000               20 000             20 000             20 000              20 000          200 000            
Kamatkiadás 2 169                    1 808                 1 446               1 084               723                   362               33 260              
Összesen: 22 169                  21 808               21 446             21 084             20 723              20 362          233 260            

* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás.
A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.

III.
Folyószámla hitel összege 2011.11.30-án:    1 671 1 21 613,18 Ft
Pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

2011. november 30-ai számviteli érték 253,50 FT/CHF  árfolyamon:

 6 havi CHF LIBOR +0,45%pa  

2011. június 30-ai számviteli érték 220,95 Ft/CHF árfolyamon:
2011. augusztus 24-ai számviteli érték 237,76 Ft/CHF árfolyamon:
2011. szeptember 30-ai számviteli érték 241,80 Ft/C HF árfolyamon:
2011. november 2-ai számviteli érték 252,41 Ft/CHF árfolyamon:

Kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon: 1 499 999 913 Ft
2010. december 31-i számviteli érték 224,3 Ft/CHF árfolyamon: 2 091 310 172 Ft


