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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A több, mint húsz éves megyei önkormányzati rendszer struktúrája alapvetően megváltozott, 
az intézmények működtetésének feladatköre – az ingatlanokkal és ingóságokkal együtt – 
visszakerült az államhoz, ennek megyei szerveihez, a Megyei Intézményfenntartó 
Központhoz, a kórházak esetén egy országos szervhez a GYEMSZI-hez.  
A továbbiakban a területfejlesztés, vidékfejlesztés terén látunk majd el stratégiailag és 
koordináció szempontjából fontos és a megye jövőjét befolyásoló feladatokat. Mindezeket 
figyelembe véve az eddigi gyakorlattal szemben újszerű, jóval egyszerűbb költségvetés 
összeállítására, beterjesztésére kerül sor. Az újszerűség abban is megmutatkozik, hogy 
jelenleg az új feladatellátáshoz szükséges költségek bázis adatok nélkül kerültek 
összeállításra, technikáját tekintve a költségvetés támogatásból kiindulva „felülről lefelé” 
haladó számítást alkalmazva. 
 
A javaslatom alapja: 

- a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 

 
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCVIII. törvény a napokban került kihirdetésre, mely szerint a területfejlesztés 
területi szintjén jelentkező feladatokat a megyei önkormányzatok látják el. A 
törvénymódosítás főbb elemei, hogy a regionális fejlesztési tanácsok, a megyei 
területfejlesztési tanácsok, a kistérségi fejlesztési tanácsok megszűnnek, a regionális 
fejlesztési ügynökségek (nonprofit kft-k) állami tulajdonba kerülnek. A regionális fejlesztési 
és a megyei területfejlesztési tanácsok területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait a 
továbbiakban a megyei önkormányzatok látják el. Az átadás-átvétel folyamata, konkrét 
munkafázisai a napokban tisztázódnak. Mindezek alapján jelen előterjesztés a tanács év végi, 
záró pénzkészletének átvételét tartalmazza. 
 
Az önkormányzati költségvetés bemutatása előtt szükségszerűnek tartom a pénzügyi 
mozgásteret közvetlenül befolyásoló makrogazdasági folyamatok részletezését. 
 

 
A 2012. évi költségvetést megalapozó makrogazdasági környezetről 

 
Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió 
még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. 
Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. Az 
elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja 
megállítani államadósságának növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte 
csökkenteni államadósságát és a közeljövőben is lépéseket tesz a további csökkentés 
érdekében. Az euróválság magyarországi hatásainak „kivédése” érdekében Magyarország 
stabilan tartja a költségvetés hiányát, tartósan 3% alatt. A 2012. évi költségvetés 
megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékossági 
intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer 
kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi 
oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést. Az államadósság tartós csökkentése, 
valamint újratermelődésének megakadályozása növekedésorientált, munkahelyeket teremtő 
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gazdaságpolitikával lehetséges. Ezért a kormányzati munka kezdetén a Kormány 2011-ben a 
Széll Kálmán Tervvel nekilátott az ország átszervezésének. A 2012. évi költségvetés 
kidolgozásánál alapvető prioritásként kell kezelni, hogy az államháztartási hiány tekintetében 
a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető. 
A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a 
kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. 
Ennek megfelelően: 

– A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű 
munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó 
bérkompenzáció. 

– A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, 
aminek következtében a dologi kiadások csökkennek. 

– A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra 
tervezték a kiadási előirányzataikat. 

Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány 
az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést foganatosít. 
 
A helyi önkormányzatok támogatását a következők határozzák meg: 
A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a 
többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd 
forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben 
maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely 
összeg a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A benyújtott törvényjavaslatban 
szereplő 1140,6 milliárd forint tartalmazza a megyei önkormányzatok állami támogatását és 
az eddigi szabályok alapján kalkulált potenciális illetékbevételét is, ami a költségvetési 
törvényjavaslat parlamenti vitája során átcsoportosításra került a költségvetés megfelelő 
központi fejezeteibe, tekintettel arra, hogy a megyei intézmények állami fenntartásba kerültek 
2012. január 1-jétől. 
 
 

A megyei önkormányzat forrásszabályozása 
 
Az önkormányzatunk központi bevételét a Költségvetési törvény (a továbbiakban: Ktv) 
egyösszegben határozza meg. A Ktv 1. melléklet IX. fejezet 10. címében a megyei 
önkormányzatok összes működési támogatásaként 4.891,3 M Ft került meghatározásra, 
melynek megyénként megoszlását a 12. melléklet tartalmazza. Nógrád megye részesedése e 
keretből 201,2 M Ft, mely alapvetően meghatározza a 2012. évi működésünk paramétereit. 
Önkormányzatunk a megyék közül a legkisebb összegű támogatásban részesül. Jelzem, hogy 
a legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - 
Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei 
önkormányzat támogatása 286.8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. 
 
A Ktv. 1. melléklet IX. fejezet 5. cím, 2. alcímében Megyei önkormányzati tartalékként 1.500 
M Ft került betervezésre. A részletszabályokat a 6. melléklet tartalmazza. Az előirányzat 
szolgál a megyei önkormányzatok 2012. évi új feladatszerkezetéből adódó váratlan működési 
kiadások támogatására működési bevételeik figyelembevételével. Felhatalmazást kapott a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályait – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 2012. február 29-éig 
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rendeletben állapítsa meg. Éves működésünk során prioritásként kell kezelni, hogy ebből a 
tartalékkeretből a lehetőségeinket növeljük. 
 
A Ktv. 5. melléklet 7. címe tartalmazza a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatásának előirányzatát, melyben kiemelt tétel a megyei 
önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával 
összefüggésben született létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatás. A Kormányhivatallal történt elmúlt évi 
egyeztetések eredményeképp ilyen jellegű intézkedésre nálunk nem került sor, a Közgyűlés 
Hivatala szétválása során egyetlen munkavállaló sem került elbocsátásra. Így ez a 
központosított előirányzat önkormányzatunkat nem érinti. 
 
 

Önkormányzatunk részletes tervének összeállítása 
 
Mint ahogy a bevezetőben is részleteztem, a jelen előterjesztésben szereplő keretszámok bázis 
előirányzatok nélkül, alapoktól történő tervezési metodikával került összeállításra. 
Természetesen ez számtalan bizonytalansági tényezőt is hordoz magában. Újszerűség a 
gazdálkodásunkban az is, hogy az elmúlt években háttérként jelen lévő, az épületet 
üzemeltető intézmény nélkül, önállóan és függetlenül kell megoldani feladatainkat. Célunk az, 
hogy eddig az intézmény által bonyolított szerződések (pl. internet) vonatkozásában 
„leváljunk”. 
Értelemszerűen az elmúlt évek fejezet-cím-alcím szerkezeten is változtatni szükséges, 
részletesebben bemutatva a közgyűlési és igazgatási feladatok kiadási szerkezetét. 
 

I.   fejezet a Közgyűlés közvetlen kiadásai: itt került betervezésre az 1. cím alatt a 
közgyűlési, bizottsági tagok juttatásai. Meg kell említeni, hogy az un. bérév miatt két 
hónap költsége az elmúlt év bizottsági szerkezetében és összegében kerül kifizetésre, 
ennek fedezetét tartalmazza az 1. alcím. A 2. alcím már az SZMSZ. módosítással 
összhangban tartalmaz előirányzatokat.  
A 3. alcímben kerültek betervezésre a megyei díjak, kitüntetések tételei. 
A 2. cím – Elnöki kabinet kiadásai – alatt jelennek meg a választott tisztségviselők, a 
politikai tanácsadók, gépkocsivezető valamint 1 fő adminisztrációs feladatokat ellátó 
alkalmazott költségei.  
 

II.    fejezet a Hivatal közvetlen kiadásai előirányzat a köztisztviselők besorolása szerinti 
illetményét, a közlekedési költségtérítést, a jubileumi jutalmat, továbbá a 200 E Ft-
os cafetéria keret fedezetét tartalmazza az előirányzat. 
 

III.     fejezet Üzemeltetési kiadások: ez a tétel az elmúlt években az épületet üzemeltető 
intézményünk költségvetésében jelent meg, ugyanakkor az intézményt érintő 
fenntartó változás okán a továbbiakban kiszámlázásra kerülnek a költségek. A 
konkrétumokról szükségszerű, hogy minél hamarabb megállapodjunk.  
A 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott Átadás-átvételi 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerint tulajdonba, valamint ingyenes 
használatban maradt épületrész után a következő költségek merülnek fel: 

– működési közös költség, 
– ingatlan felújítási hányad, 
– közüzemi díjak (villamos energia, víz-csatornadíj, fűtés) 
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– tanácskozótermek használatához hozzájárulás, 
– irattár alapköltsége, 
– teremgarázsban 4 hely költsége, 
– vezetékes telefon költsége. 
A takarítási feladatokat a továbbiakban lényegesen olcsóbban vagy külső 
szolgáltatóval, vagy munkaügyi központ általi támogatást kihasználva indokolt 
ellátni. 
A szolgáltatási és egyéb dologi kiadások között került megtervezésre többek 
között az internet, kábeltelevízió, CD jogtár, szavazórendszer működtetésének 
költsége. Szükséges megjegyezni, hogy jelenleg nem ismert a tulajdonnal járó 
költségek teljes köre, év közben számos tétel felmerülhet. 
 

IV.     fejezet az Egyéb kiadások tartalmazzák azokat az előirányzatokat, melyek nem 
kapcsolhatók az előzőekben felsorolt csoportokhoz. Ismert a Testület előtt, hogy 
2012. január 1-jétől a számlavezetési feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. A 
költségekre kalkulált keret az éves forgalom közel 1 %-a, de meg kell említeni, hogy 
jelenleg nem ismert pl. a számlaforgalom nagysága, a havi különféle szolgáltatások 
(elektronikus utalás programja, fiókbérlet) költsége. 
A következő cím az előző évről áthúzódó tételek fedezetét tartalmazza. Az elmúlt év 
végén próbáltuk nagyon tudatosan sorra venni azokat a tételeket, melyek a „nagy” 
létszámú és feladatú hivatalhoz kapcsolódnak és lehetőség szerint még december 
hónapban pénzügyileg rendezni ezeket. Ilyenek többek között a rehabilitációs 
hozzájárulás, általános forgalmi adó befizetése, SALDO integrált programhasználat 
2012. márciusáig történő használati jogának, könyvvizsgálati díj rendezése, 
különféle szolgáltatási szerződések felmondása miatti utolsó időszaki számlák. 
Ugyanakkor még lehetnek olyan tételek, melyre javaslok előirányzatot 
meghatározni. 
Az egyéb kiadások nyújtanak fedezetet többek között a belső ellenőrzés 
biztosítására, tekintettel, hogy ez a kötelezettséget továbbra is teljesíteni szükséges, 
azonban a jelenlegi keretek között célszerűnek látszik ezt szolgáltatás vásárlásával 
kiváltani. 
 

V.    fejezet az Elhasználódott eszközök pótlására tartalmaz előirányzatot, melyet az 
Állami Számvevőszék javaslatára indítványozok betervezni. Jelen ülésen tárgyaljuk 
a pénzügyi helyzetről készített számvevői jelentést, melyben az egyik javaslat 
szerint az éves költségvetési előterjesztésben be kell mutatni az értékcsökkenési 
leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának 
forrásigényét és lehetőségeit. Sajnos arról kell tájékoztatnom a Testületet, hogy az 
éves értékcsökkenés összegére a jelenlegi hivatali szerkezetre vetítve nincs adat. Az 
ingatlan tulajdonnal kapcsolatban a már említett Megállapodás szerinti számviteli 
érték nagysága jelenleg nem ismert, továbbá szintén számvitelileg 2012. év során 
rendeződik a hivatal eddigi nyilvántartásában lévő eszközök átadása, az épületet 
üzemeltető intézménynél nyilvántartott, a tulajdonban lévő helységekhez tartozó 
értékben nyilvántartott eszközök átvétele. Mindezek alapján nem az értékcsökkenés 
alapján, hanem az esetleges jelentkező eszközbeszerzések alapján javaslom ezt a 
keretet betervezni. 

 
VI.     fejezetként az Általános tartalék összegét indítványozom meghatározni. 
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Az I.-VI. fejezet kiadásaihoz biztosítja a központi költségvetés a 201.200 E Ft 
finanszírozási keretet. A támogatás 13 részletben érkezik a következő ütem szerint: 

– Január első munkanapján 5 %, 
– Január utolsó munkanapján 7,7 %, 
– Február hónap utolsó munkanapján 8,2 %, 
– Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon 7,6 %, 
– Április hónap utolsó munkanapján 8,1 %, 
– Május hónap utolsó munkanapján 8,1 %, 
– Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 7,6 %, 
– Július hónap utolsó munkanapján 7,6 %, 
– Augusztus hónap utolsó munkanapján 8,2 %, 
– Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 7,6 %, 
– Október hónap utolsó munkanapján 8,1 %, 
– November hónap utolsó munkanapján 8,7 %, 
– December 20-án 7,5 %. 

A leírt ütemtervhez szükséges igazítani az előirányzat felhasználási tervet is, melyet az 1. 
számú táblázat tartalmaz. 

 
VII.  fejezet a Területfejlesztési Tanács jogutódlásával összefüggő tételek: az átvett 

pénzeszközként került betervezésre a megszűnt szervezet év végi záró pénzkészlete. 
Ebből a bevételből szükséges visszafizetni közel 43 M Ft-ot, mely egy támogatási 
szerződés felszámolási eljárás keretében megtérült összege. A visszafizetési 
kötelezettségen túl a Tanács munkaszervezetének működtetésére 10 M Ft keret áll 
rendelkezésre. 

 
VIII.  Lakásalap: a Megállapodás szerint 2.850 E Ft kerettel rendelkezünk 2012. január 1-

jétől. Ez az összeg, mint pénzmaradvány jelenik meg a költségvetésünkben. 
 
IX.    fejezet az Esélyek Háza működtetése és esélyteremtő programok támogatására az 

elmúlt év végen nyújtottunk be pályázatot, melyre 5.960 E Ft-ot nyertünk. A 
támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van, bízom benne, hogy a 
támogatás utalására is hamarosan sor kerül, tekintettel, hogy megelőlegezésre a 
jelenlegi költségvetési keretek között nincs lehetőség. 

 
X. – XI. fejezetek a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit tartalmazzák. 

Jelenleg pontos információnk nincs a 2012. évi támogatás összegére, ez alapján a 
2011.évi eredeti előirányzattal került beterjesztésre a költségvetésük. 

 
A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szabályozza az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel 
lehet, mellyel önkormányzatunk nem rendelkezik. Működési célra likvid hitel felvehető, 
ugyanakkor a Magyar Államkincstár tevékenysége számlavezetésre koncentrálódik, hitelezési 
tevékenységre nem. Jogszabályi korlátozás alapján külső pénzpiaci források bevonása nem 
lehetséges, a költségeink nem haladhatják meg a forrásainkat. 
 
Tekintettel az igen feszített keretszámokra, jelenleg nem látok lehetőségét az elmúlt években 
gyakorlattá vált nyugdíjas, volt önkormányzati dolgozók étkezési támogatására. 
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Az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza az álláshelyek számát. Tekintettel arra, hogy 
a 2011. évi 70 álláshelyből 25 státusz maradt a rendszerünkben, összesen 25 főben javaslom 
meghatározni a létszámkeretet. 
 
 

Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 
 

Határozati javaslatban kerültek feltüntetésre a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedések. 
 
Első pontban felhatalmazást kérek a közgyűléstől, hogy a központi kormányzati szinten a 
pótlólagos támogatás igénylésében eljárhassak. Az előzőekben részletezésre került, hogy 
önkormányzatunk részesült a legalacsonyabb összegű központi forrásban, melyet indokoltnak 
tartok kiegészíteni, ezáltal feladatarányosabbá tenni a támogatási rendszert. 
 
Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján teendő intézkedésekre a kiadások részletezésénél 
kitértem. 
 
Ismert a Testület előtt, hogy elmúlt évben a könyvvizsgálati feladataink ellátására vonatkozó 
szerződés megszüntetésre került. Az új önkormányzati törvény alapján 2013. január 1-jétől 
nem lesz kötelező a könyvvizsgálat, ezért szükséges a folyamatosság érdekében a feladat 
ellátásáról gondoskodni. Felhatalmazást kérek arra vonatkozóan, hogy árajánlatok bekérését 
követően a könyvvizsgáló személyére javaslatot tegyek. Gondoskodni kell a hivatali szinten a 
belsőellenérzésről is, az ellátását mikéntjét szintén szükséges kidolgozni, átgondolni. 
 
A költségtakarékosságot figyelembe véve javaslom a beterjesztett javaslat szerint a saját, és az 
alelnökök egyes személyi juttatásából való visszalépést. 
 
A likviditási terv havi felülvizsgálatához szintén felhatalmazást kérek. 
 
  

Az elmúlt évhez kapcsolódó témák 
  
Bár a költségvetéshez közvetlenül nem kapcsolódó e témakör, ugyanakkor szükségszerűnek 
tartom, az alábbiak jelzését. 
 
Ismert a Testület előtt, hogy igen szoros technikát alkalmaztunk az intézmények 
finanszírozásánál. Összintézményi szinten tudtuk tartani a támogatási előirányzatot, úgy, hogy 
december végi ismereteink szerint lejárt szállítói állománnyal nem rendelkeztek. 
 
Az év végét jelentős pénzösszeggel zártuk annak köszönhetően, hogy egyrészt a számlavezető 
kereskedelmi bank jóváírta a 2 Mrd Ft folyószámla hitelkeretnek megfelelő összegű hitelt, 
továbbá több hónapok óta húzódó követelésünk (kerékpárút tervezése, kötvény kamat 
átvezetése) is realizálódott. A költségvetési elszámolási számla záróegyenlege 292 M Ft volt, 
a vegyes elkülönített számláé 18 M Ft. Összesen ezt a 310 M Ft-ot a Ktv. 76. § (1) bekezdése 
szerint a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlára kell átvezetni január 15-ig. Szintén 
át kell vezetni a kötvényből rendelkezésre álló fel nem használt 966 M Ft-ot. A megyei 
önkormányzatok befizetései nyújtanak fedezetet államháztartási szinten a 2011. évi 
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költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségnek, továbbá az 
intézmények 2011. december 31-én fennállt lejárt tartozásainak teljesítésére.  
 
A munkáltatói lakástámogatási számla év végi egyenlege 9 M Ft volt, melyből 2,85 M Ft 
marad önkormányzatunknál, a fennmaradó rész átutalásra került a Megyei Intézményirányító 
Központ ilyen jellegű számlájára. 
 
A letéti számla egyenlege 80 M Ft. 2011. év december utolsó napjaiban megérkezett 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától a fizetési meghagyás jogalap nélküli gazdagodás 
tárgyában, mely a 3 átadott intézmény 2011. június havi munkabérének és járulékainak 
megfizetése, megelőlegezése miatt keletkezett. A Kormánymegbízott Úr jóváhagyásával a 
fizetési meghagyás ellen ellentmondás került benyújtásra, ugyanakkor a vonatkozó összeg 
elkülönítésre került. 
 
A Madách kúria felújítására elnyert pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán lévő 
pénzeszköz 23 M Ft, melyet szintén át kell utalni az intézmények új fenntartójának.  
   
 

Összegzés 
 

A 2012. évi költségvetési javaslat előkészítése során számos tétel átgondolásra került annak 
érdekében, hogy a rendkívül szűk központi támogatás mellett működőképes maradjon a 
rendszerünk. Egész éves gazdálkodásunk során irányelvként kell kezelni a takarékosságot, az 
igen visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a központi bevételhez igazított kiadási 
szint. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a jogszabályi kötelezettségek alapján jelentkező 
adminisztratív háttér biztosításához a Hivatal létszámkerete rendkívül feszített, itt további 
megtakarítás nem érhető el. Bizonytalansági tényező költségvetésünkben, hogy több tétel 
vonatkozásában bázis adatokkal nem rendelkezünk példaként említem az üzemeltetési 
kiadásokat. A Megyeháza épületét üzemeltető szervezettel a konkrétumokat, a részleteket 
majd a közeljövőben fogjuk tisztázni. Természetesen amennyiben szükséges, indítványozom a 
költségvetésünk módosítását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 
valamint a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
 
Salgótarján, 2012. január 13. 
 
 
          Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2012. (..….) önkormányzati rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről a következőket rendelet alkotja: 
 

I. fejezet 
Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege 

 
1.§ (1)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
          E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási 
célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 

259.500 4.850 264.350 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

261.500  261.500 

Tárgyévi költségvetési hiány 
összege 

2.000 - 4.850 - 2.850 

Előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

 2.850 2.850 

Kiadási főösszeg 259.500 4.850 264.350 
Bevételi főösszeg 261.500 2.850 264.350 

 
 

(2) Az önkormányzat összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az 1. § (1) bekezdés szerint bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti,  

címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
(4) A 2012. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 3. számú melléklet tartalmazza. 
  
(5) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VI. fejezetben lévő összeg – az év közben 

jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. 
 
2. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletében 
szereplő, megyei önkormányzatnak igényelhető kiegészítő támogatására pályázatot, 
igénylést nyújtsanak be. 
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II. fejezet 
Az önkormányzat előirányzatainak megállapításával,  

teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 
 

3. § (1) A közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2012. évi zárszámadást tárgyaló ülést 
megelőzően, 2012. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet 
módosításáról. 

 
(2) A fejezetenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra 

többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.  

 
(3) A Közgyűlés Hivatalánál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások 

terhére, módosított előirányzatként tervezhető. 
 
(4) A közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú 

köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában 
szociális keret elkülönítésére. 

 
4. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2012. éves 

előfizetési díját 2012. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1-
jétől – visszamenőlegesen – hatályosak. 

 
 

 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
    Becsó Zsolt      dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
rendelet várható következményeit 

 
 

A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 

2012. évi költségvetését tartalmazza, 
meghatározva az új feladatoknak és 
struktúrának megfelelő bevételi és kiadási 
előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget 
biztosít arra, hogy azt a lakosság az 
interneten keresztül is megismerhesse. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A jogszabály elfogadása után a központi 
támogatásokkal összhangban a kiadások 
megegyeznek. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a 
papírfelhasználást. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően nincsenek 
egészségi következményei. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

Az adminisztratív terhek átterhelődnek 
elektronikus útra. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A jogszabály megalkotása a tervszerűség 
biztosítása érdekében szükségszerű. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelethez 
 

Általános indokolás 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény 
elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, 
támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított 
előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. A főjegyző által elkészített 
költségvetési rendelettervezet a 2012. évi koncepció rendezőelveire épül, azt a közgyűlés 
elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) Nógrád Megye Önkormányzatának 
2012. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatokban 
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rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását. Mindezek alapján a 
költségvetési rendeletben a következő rendelkezések indokoltak: 
 

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz  

 
Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmazni kell a kiemelt bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a 
költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék 
összegét. 
 

2. §-hoz 
 

A kiegészítő támogatás igénylését szabályozza. 
 

3. §-hoz 
 

A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással 
kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza a javaslat. 
 

4. §-hoz 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye éves díja került a javaslatban 
rögzítésre. 
 

5. §-hoz 
 
A rendelet hatálybalépését szabályozza. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat részesült a 
legalacsonyabb összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét és 
a megyei főjegyzőt, hogy a feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos 
támogatás igénylésében eljárjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
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2. A 2011. májusában lezárult helyszíni Állami Számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatai 
alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2012. évi költségvetésre vonatkoztatva az 
alábbiakat rögzíti: 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-
ában rögzítettek alapján Nógrád Megye Önkormányzatának pénzintézet felé 
fennálló kötelezettsége nincs, 

- a Közgyűlés a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2012. évi 
költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretét, 

- a beruházások felülvizsgálatától – tekintettel oka fogyottságára – eltekint, a 
kötelezettségek, elsősorban a szerződések felülvizsgálatát a források 
figyelembe vételével folyamatos feladatnak tartja, szintén folyamatos 
feladatnak határozza meg a bevételnövelő intézkedéseket, 

- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettségek 2012. évben nincsenek, a 

számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe, 
- az értékcsökkenési leírás 2012. évi összegének bemutatása jelenleg nem 

lehetséges, tekintettel arra, hogy a befektetett eszközök számviteli átadás-
átvétel folyamata még nem zárult le, az elhasználódott eszközök pótlására 
elkülönített keret került betervezésre a költségvetésbe.  

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a kedvezményes étkeztetést eddig igénybevevő 

nyugállományú köztisztviselőket értesítse a megváltozott szabályozásról. 
Határidő: 2012. január 25. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Területfejlesztési 
Tanács jogutódlásával összefüggő jognyilatkozatok tegye meg, a szükséges 
költségvetés módosítást készítsék elő. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat kötelező 
könyvvizsgálatának ellátására vonatkozóan kérjen ajánlatokat, tegyen javaslatot a 
könyvvizsgáló személyére. 
Határidő: a közgyűlés áprilisi ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a belső ellenőrzésről, a 

költséghatékonyságot figyelembe véve gondoskodjon. 
Határidő: hivatal ügyrendje beterjesztésekor 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
7. A közgyűlés a 116/2010. (X.14.) Kgy. határozata az alábbiak szerint módosul: 
 

„ A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés 
elnöke illetményét 2012. február 1-ei hatállyal havi bruttó 579.750 Ft-ban állapítja 
meg.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.” 
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Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 

8. A közgyűlés a 123/2010. (X.14.) Kgy. határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla, a megyei közgyűlés 
alelnöke illetményét 2012. február 1-ei hatállyal – megbízatásának időtartamára – 
havi bruttó 541.100 Ft-ban, költségátalányát illetményének 16,26 %-ában, havi 
88.000 Ft-ban  állapítja meg.” 

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
9. A közgyűlés a 124/2010. (X.14.) Kgy. határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, a megyei 
közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2012. február 1-ei hatállyal 
– megbízatásának időtartamára – havi bruttó 251.200 Ft-ban, költségátalányát 
illetményének 11,94 %-ában, havi 30.000 Ft-ban  állapítja meg.” 

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
10. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. számú táblában bemutatott likviditási 

tervet szükség szerint módosítsa, erről a közgyűlést tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2012.évi költségvetési mérlege

1.számú melléklet

Ssz. Bevételek
Összeg             

E Ft.
Ssz. Kiadások

Összeg             
E Ft.

1. Állami támogatás 201 200   1. Személyi juttatás 112 960   

2. Átvett pénzeszközök 60 300    2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 420    

3. Dologi kiadások 62 618    

4. Átadott pénzeszközök 53 502    

261 500   259 500   

261 500  259 500  

5. Beruházási kiadások 2 000      

6. Kölcsön nyújtása 2 850      

4 850      

3. Fejlesztési pénzmaradvány 2 850      

2 850      4 850      

264 350  264 350  

Fejlesztési bevételek összesen

Kiadások mindösszesenBevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadásokII. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Nógrád Megye Önnkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 2. számú melléklet

Bevétel

 Összeg             
E Ft. 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

I. Közgy űlés közvetlen kiadásai 84 282          
1.   Képviselő testület kiadásai 28 393          

1.     2011.évi bizottsági szerkezet miatti 2 havi költség 6 274            
1.       Személyi juttatás 4 939            
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 335            

2.     2012.évi bizottsági szerkezet alapján 10 havi költség 20 204          
1.       Személyi juttatás 15 200          
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 104            
3.       Dologi kiadások 900               

3.   Kitüntetések, díjak 1 915            
1.       Személyi juttatás 1 350            
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 365               
3.       Dologi kiadások 200               

2.   Elnöki kabinet kiadásai 55 889          55 889          
1.       Személyi juttatás 33 801          
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 126            
3.       Dologi kiadások 12 962          

II. Hivatal közvetlen kiadásai 71 940          
1. 1.   Hivatal működtetésnek kiadásai 71 940          71 940          

1.       Személyi juttatás 54 505          
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 635          
3.       Dologi kiadások 2 800            

III. Üzemeltetési kiadások
1.   Megyeházán belül elfoglalt terület költségei 34 687          

1.     Közös költségek 25 550          34 687          
3.       Dologi kiadások 25 550          

2.   Takarítás költsége 1 375            
3.       Dologi kiadások 1 375            

3.   Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 762            
3.       Dologi kiadások 7 762            

IV. Egyéb kiadások 6 291            
1. 1.   Számlavezetés költsége 2 000            6 291            

3.       Dologi kiadások 2 000            
2.   2011. évről áthúzódó kiadások 2 291            

1.       Személyi juttatás 819               
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 221               
3.       Dologi kiadások 1 251            

3.   Egyéb kiadások 2 000            
3.       Dologi kiadások 2 000            

Kiadás

Fejezet Cím Alcím

Kiemelt 
előirányzat 

szerinti 
szám

Kiemelt el őirányzat neve
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Nógrád Megye Önnkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 2. számú melléklet

Bevétel

 Összeg             
E Ft. 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

Kiadás

Fejezet Cím Alcím

Kiemelt 
előirányzat 

szerinti 
szám

Kiemelt el őirányzat neve

V. Elhasználódott eszközök pótlása 2 000            
1. 1.   Eszközök beszerzése 2 000            2 000            

5.       Intézményi beruházási kiadás 2 000            

VI. Tartalék 2 000            
1. 1.   Általános tartalék 2 000            2 000            

3.       Dologi kiadások 2 000            
I.-V.fejezet összesen 201 200        

I-VI.
1. 1. 1.   Köponti támogatás 201 200        

VII. Területfejlesztési Tanács jogutádlásával összefügg ő tételek
1. 1.   Számlamaradvány 53 502          53 502          53 502          

3.       Átadott pénzeszköz 53 502          
      Átvett pénzeszköz (Tanács bankszámla egyenlege) 53 502          

VIII. Lakásalap 2 850            
1. 1.   Munkáltatói kölcsön nyújtása 2 850            2 850            

6.       Kölcsön nyújtása 2 850            
      Pénzmaradvány 2 850            

IX. Esélyek Háza m űködtetése és esélyteremt ő programok támogatása 5 960            
1. 1.   Pályázati program költségei 5 960            5 960            

1.       Személyi juttatás 2 346            
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 634               
3.       Dologi kiadások 2 980            

      Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet támogatása 5 960            

X. Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költ ségvetése 419               
1. 1.   Költségvetés 419               419               

1.       Személyi juttatás
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.       Dologi kiadások 419               

      Támogatás 419               

XI. Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költs égvetése 419               
1. 1.   Költségvetés 419               419               

1.       Személyi juttatás
2.       Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.       Dologi kiadások 419               

      Támogatás 419               
Technikai összegezés 264 350        264 350        264 350        465 550        264 350        

2



Nógrád Megye Önkormányzata 
engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli 
alkalmazott

Összesen

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 1 3

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 23 23

Összesen 25 0 1 26

Közfoglalkoztatott 1 1



Nógrád Megye Önkormányzatának
2012. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap
 Működési 

támogatás szerinti 
kiadás 

 Területfejlesztési 
Tanács 

támogatása 
 Lakásalap 

 Esélyek 
Háza 

 Nemzetiségi 
önkormányzatok 

Összesen Bevétel Egyenleg

Január 25 465              884                   2 500        28 849       88 615      59 766    

Február 16 507              884                   3 460        200                  21 051       76 273      55 222    

Március 15 299              884                   200                  16 383       70 521      54 138    

Április 16 297              884                   17 181       70 435      53 254    

Május 16 297              43 774              60 071       69 551      9 480      

Június 15 299              884                   200                  16 383       24 779      8 396      

Július 15 299              884                   16 183       23 695      7 512      

Augusztus 16 507              884                   17 391       24 019      6 628      

Szeptember 15 299              885                   16 184       21 927      5 743      

Október 16 297              885                   400          17 582       22 040      4 458      

November 17 504              885                   18 389       21 962      3 573      

December 15 130              885                   238                  16 253       18 703      2 450      

Összesen 201 200            53 502              400          5 960        838                  261 900     

Várható maradvány 2 450       2 450         

MINDÖSSZESEN 201 200            53 502              2 850       5 960        838                  264 350     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2012., 2013., 2014. évi költségvetési mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2012. év                                

E Ft.
2013. év                               

E Ft.
2014. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2012. év                                
E Ft.

2013. év                               
E Ft.

2014. év                                
E Ft.

1. Állami támogatás 201 200   250 000   300 000   1. Személyi juttatás 112 960   138 000   170 000   

2. Átvett pénzeszközök 60 300     60 000     60 000     2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 420     38 000     49 000     

3. Dologi kiadások 62 618     70 000     75 000     

4. Átadott pénzeszközök 53 502     60 000     60 000     

261 500   310 000   360 000   259 500   306 000   354 000   

261 500  310 000  360 000  259 500  306 000  354 000  

5. Beruházási kiadások 2 000       4 000       6 000       

6. Kölcsön nyújtása 2 850       3 000       3 000       

4 850       7 000       9 000       

3. Fejlesztési pénzmaradvány 2 850       3 000       3 000       

2 850      3 000      3 000      4 850      7 000      9 000      

264 350  313 000  363 000  264 350  313 000  363 000  Bevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadásokII. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen


