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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. §-a alapján a 
főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-
áig kell benyújtani a képviselő-testület elé. A költségvetési koncepció – az Áht. 
végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 26. §-a rendelkezéseinek 
megfelelően – a megyei önkormányzat tervezett bevételei, a kötelezettségvállalások és más 
fizetési kötelezettségei, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
figyelembevételével került összeállításra. 

Magyarország 2013. évre vonatkozó költségvetési törvénye az előterjesztés elkészültéig nem 
került elfogadásra. A megyei önkormányzatokat érintő keretszámokat a törvénytervezet 
tartalmazza, sajnos a 2012. évi előirányzathoz viszonyítva nem tapasztalható pozitív 
elmozdulás. Természetesen abban az esetben, ha a koncepcióban ismertetett adatokhoz képest 
lényegesen eltérő számokat fogad el az Országgyűlés, arról haladéktalanul tájékoztatni fogom 
a Tisztelt Közgyűlést.  

A képviselő-testület tagjai előtt ismert, hogy a megyei önkormányzat a korábbi évektől 
teljesen eltérő feladatrendszerrel és ehhez igazított gazdasági, pénzügyi feltételekkel kezdte 
meg az 2012. évi működését. Év közben vált ismerté, hogy a jogszabályban rögzített 
általánosan megfogalmazott kötelező feladatok milyen konkrétumokat jelentenek a 
gyakorlatban. Jelenleg az önkormányzat a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési 
források felhasználásával összefüggésben lát el előkészítő feladatokat, melynek első része az 
idei évre tervezett megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének elkészítése és 
elfogadása, majd ezt a munkát folytatja a 2013-ra áthúzódó koncepcionális tervezés.   
   
Bevételek   
 
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban a helyi önkormányzatok támogatásai között 
elkülönítetten összesen 4.891,3 M Ft szerepel a megyei önkormányzatok működésének 
támogatására, amelyből Nógrád Megye Önkormányzata – az idei évhez hasonlóan – 201,2 
millió Ft-tal részesedik. Ez az összeg alapvetően meghatározza a jövő évi költségvetési 
gazdálkodást.   

Saját bevételt jelenleg nem javaslok beépíteni a koncepcióba, melynek alapvető indoka, hogy 
nem rendelkezünk tartós és folyamatos bevételt megalapozó szerződéssel.  

Jelenleg átvett pénzeszköz betervezését megalapozó megállapodással nem rendelkezünk, ezért 
nem tartalmaz a koncepció ilyen jellegű forrást. Emlékeztetőül jelzem, hogy 2012-ben a 
megyei és a regionális fejlesztési tanács jogutódlásával összefüggően realizáltunk jelentős 
volumenű, közel 60 M Ft átvett pénzeszközt, ilyen forrásra már a következő évben nem 
számíthatunk. Területfejlesztési feladatainkat 2012-ben támogatta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (a támogatás 2012. szeptemberben realizálódott), azonban jelenleg nincs 
információm a 2013. évi esetleges forrás átadásról. A NEOGRADIENSIS RÉGIÓ Egyesület 
is adott át pénzeszközt megállapodás alapján területfejlesztési feladatainkra, azonban ez is 
egyszeri támogatás volt. 

Működési pénzmaradvány betervezését szintén nem indítványozom. E témában szükséges 
megemlíteni, hogy a program-tervezet szerint az esélyegyenlőségi feladat át fog húzódni 
2013-ra – ezáltal ezt a feladatellátást érintő pénzmozgások is hatással lesznek a következő 
évre –, azonban mivel még jelen előterjesztés előkészítéséig nem érkezett meg a 
minisztériumtól a támogatás, nem indítványozok e jogcímen előirányzatot betervezni.  
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A fejlesztési pénzmaradvány a lakástámogatási alap várható év végi egyenlegét tartalmazza. 
Tájékoztatásul jelzem, hogy az alap 2012. év eleji egyenlege 2.850 E Ft volt. Év közben 
támogatás kihelyezésére nem került sor, ugyanakkor az érintett kollégák ütemszerű befizetései 
alapján az alap meghaladja a 3 M Ft-ot. Ugyanezzel a nagyságrenddel javaslom a kiadások 
között is megjeleníteni a kölcsön nyújtás összegét. 

A költségvetési törvénytervezetben szerepel 1.500 M Ft megyei önkormányzati tartalék, 
amely előirányzat a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai 
támogatására szolgál, működési bevételeik figyelembe vételével. Értelemszerűen meg kell 
teremteni a pályázaton való részvétel lehetőségét, ugyanakkor jelenleg ilyen jellegű forrással 
nem számolhatunk. 

Az önkormányzati, valamint az ágazati törvények által a megyei önkormányzat feladatai közé 
rendelt tevékenységek vonatkozásában a hivatal folyamatosan keresi uniós, illetve hazai 
forrásból megvalósuló pályázati lehetőségeket.  

 
Kiadások  
 
A szűkre szabott bevételek alapvetően meghatározzák a kiadási előirányzatok mértékét és 
azok súlyozását a kiadási főösszegen belül.  

Az idei évivel közel azonos összegben kerülhet sor a személyi jellegű kiadások betervezésére 
mind a közgyűlés tagjai, mind a hivatal dolgozói vonatkozásában. A közel 3 M Ft visszalépést 
a 2011. évről áthúzódó kiadásokkal történő előirányzat csökkenés indokolja. 

A kiadások második nagy csoportja a dologi kiadások, amelyek volumene közel azonos a 
2012. évi eredeti előirányzattal. A csökkenést a pénzforgalmi jutalék csökkenése, valamint 
egyes kiadásokban történő visszalépés indokolja.  

Átadott pénzeszközzel a koncepció szintjén nem javaslok számolni. A támogatások, 
pénzeszköz átadások kategóriájánál szükséges kitérni a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. 
tulajdonosi szerkezetére és működésére. Ismert a testület előtt, hogy a gazdasági társaságban a 
tulajdonrészünk 3.000 E Ft, 75 %. Az elmúlt időszak alatt bebizonyosodott, hogy 
gazdálkodási és felelősségi oldalról is célszerűbb lenne a 100 %-os tulajdonlás. A határozati 
javaslat szerint felhatalmazást kérek a társtulajdonosokkal való kapcsolatfelvételre, 
tárgyalásra a tulajdonrész tárgyában.  
Jelenleg a NKft. alapvetően saját forrásaiból gazdálkodik. 2012-ben önkormányzatunk a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól évközben realizált támogatásból 3,4 M Ft-ot fordított a 
megyei területfejlesztési tanács által megkötött támogatási szerződések kezelésére, mely a 
NKft.-nél realizálódott pénzügyileg is. A NEOGRADIENSIS RÉGIÓ Egyesület 
támogatásából 6,5 M Ft került továbbadásra a gazdasági társaságnak meghatározott célra. A 
pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatást kérek az ügyvezetőtől, teljes képet a 2012. évi 
számviteli beszámoló során fogunk kapni. Indokolt, hogy a beszámolóval párhuzamosan, 
szükség esetén a jövőbeli működéssel is foglakozzunk.  

A fejlesztési kiadások vonatkozásában szükséges kitérni az Állami Számvevőszék (a 
továbbiakban: ÁSZ) 2011-ben folytatott vizsgálatára. Közgyűlésünk a 11/2012. (I. 19.) Kgy. 
határozattal fogadta el a vizsgálatot követő intézkedési tervet, mely tartalmazza az 
értékcsökkenési leírás összegének évenkénti bemutatását a közgyűlésnek, valamint ezzel 
arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is 
javaslatot kell tenni. A következő táblázat tartalmazza a III. negyédévi eszközállomány után 
elszámolt értékcsökkenés éves szintű összegét. 
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Megnevezés Összeg ( E Ft) 

Vagyoni értékű jogok 219 
Szellemi termékek 5.825 
Épületek 413 
Építmények 91 
Számítástechnikai eszközök 2.990 
Egyéb gép, berendezés 1.971 
Járművek 4.708 
Összesen 16.217 

 
Az adatok alapján az elhasználódott eszköz pótlásának értékcsökkenési leírást alapul vevő 
összege 16.217 E Ft. A 2013. évi tervezett források alapján jelenleg nem látok fedezetet ilyen 
volumenű kiadások betervezésére. Javaslom, hogy jelenleg a koncepció szintjén az előző 
évivel azonos összegű, 2 M Ft fejlesztési kiadás kerüljön betervezésre. Ugyanakkor évközben, 
a források függvényében szükséges az eszközpótlásokra visszatérni. 

Az ÁSZ további elvárásai okafogyottá váltak, tekintettel arra, hogy adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalásaink, pénzintézeti kötelezettségeink nincsenek. Itt jelzem, hogy a 2010. 
évi ÁSZ ellenőrzése alapján, a 103/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat melléklete szerint elfogadott 
intézkedési tervet is felülírta az időközben bekövetkezett jogszabályi változás, tekintettel arra, 
hogy adósságot keletkeztető tőke és kamatfizetési kötelezettségünk nincs. 

Javaslom, hogy az évközi többletigényekre általános tartalékként az idei évnél (2 M Ft a 
dologi kiadásokon belül) magasabb összeg, összesen 5 M Ft kerüljön betervezésre majd a 
költségvetésbe.  Ennek oka a területfejlesztési koncepcionális tervezés fedezetének 
megteremtése abban az esetben, ha központi költségvetési támogatás nem fogja a feladatot 
külön preferálni.  
 
Összegzésül a leírtak alapján megfogalmazható, hogy önkormányzatunk jövőre a jogszabály 
adta kötelező feladatait a bevételi előirányzatok csökkenése mellett igen visszafogott, prudens 
gazdálkodással tudja ellátni. Ugyanakkor továbbra is törekedni kell a források takarékos 
felhasználására, illetve olyan bevételnövelő lehetőségek felkutatására, elsősorban 
pályázatokon keresztül, amelyek egyrészt az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását 
javítják, másrészt elősegítik Nógrád megye hosszú távú fejlődését, végső soron a megyében 
élők életszínvonalának emelését.   
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2012. november 5. 
 
  

         Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójáról  
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2013. 

évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.   
 

2. A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket 
tartja kiemelten fontosnak: 

a) elsődleges a 2012. évi létszám előirányzatnak megfelelő személyi juttatás-fedezet, 
valamint az üzemeltetési kiadások betervezését; 

b) általános tartalékként 5 M Ft képzését. 

3. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat elhasználódott eszközei 
értékcsökkenés leírását alapul vevő pótlására vonatkozó számításról szóló tájékoztatót. 
Megállapítja, hogy ilyen nagyságrendű forráspótlást a jelenleg ismert költségvetési 
keretek nem tesznek lehetővé. Utasítja elnökét, hogy az évközbeni kiadások 
teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása 
keretében terjesszen be javaslatot a fejlesztési kiadások lehetséges mértékű növelésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

társtulajdonosaival folytasson tárgyalást, egyeztetést annak érdekében, hogy a 
gazdasági társaságban Nógrád Megye Önkormányzata 100 %-os tulajdonossá váljon. 
A tárgyalásról a közgyűlést szükség szerint tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2012. évi számviteli beszámolója beterjesztésével párhuzamosan, indokolt esetben 
terjesszen be javaslatot a gazdasági társaság jövőbeli működésével kapcsolatosan. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 

 
 

Becsó Zsolt 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 

 
 
 



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

összevont mérlege

E Ft.

Ssz. Bevételek
2012. 

évieredeti 
előirányzat

2013. évi 
koncepció

Ssz. Kiadások
2012. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
koncepció

1. Állami támogatás 201 200  201 200  1. Személyi juttatás 112 960  109 842  

2. Átvett pénzeszközök 59 462    2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 420    29 578    

3. Dologi kiadások 61 780    59 780    

4. Átadott pénzeszköz 53 502    

260 662  201 200  258 662  199 200  

260 662  201 200  258 662  199 200  

5. Beruházási kiadások 2 000      2 000      

6. Kölcsön nyújtása 2 850      3 012      

4 850      5 012      

3. Fejlesztési pénzmaradvány 2 850      3 012      

2 850      3 012      4 850      5 012      

263 512  204 212  263 512  204 212  

I. Tárgyévi működési kiadások

Működési kiadások összesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

I. Tárgyévi működési bevételek

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen


