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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában 
foglaltak alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint 
terjesztem a közgyűlés elé. 
 

 
Általános feltételek 

 
Makrogazdasági környezet 

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja az államadósság csökkentése, a költségvetési 
hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.  

Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat 
hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és 
a közigazgatás területén. Az intézkedések hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos 
államadósság érdemben csökkent. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy 
Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól.  

A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság növekvő 
teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós módszertan szerinti 
hiánya a következő években is tartósan 3% alatt maradjon.  

Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, a 
rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése 
következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik. A belső 
kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. Az 
alacsony kamatkörnyezet, a kedvezményes vállalati hitelek és az uniós források hatékonyabb 
felhasználása következtében a beruházási aktivitás tovább élénkülhet.  

Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvénnyel összhangban 
a költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási 
hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, 
hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája 
folyamatosan növekedjen.  

A 2014. évi költségvetési törvény az Országgyűlés és a Kormány eddigi döntéseit, a Széll 
Kálmán Terv eredményeit, az egykulcsos családi adórendszer bevezetésének hatásait, a 
Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseit, a Népesedéspolitikai program célkitűzéseit, 
valamint az állami feladatellátás átalakításának eredményeit egyaránt alapul veszi.  
 

2013. évi gazdálkodásunk tapasztalatai 

Feladatainkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) rögzítettek, pénzügyi kereteinket pedig a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerinti forrás leosztás, 
azaz a 201,2 M Ft állami támogatás határozta meg. 

A Mötv.-ben keretjelleggel szabályozott területfejlesztési feladatokat a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) részletezi. A Tftv. 
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2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a 
területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: 
RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A korábbi öt területi 
szint helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, országos szint) alapvetően két szint 
(megyei, országos) került meghatározásra. Az RFT-k jogutódjai az adott NUTS II-es szintet 
alkotó megyei önkormányzatok lettek. A regionális állásfoglalást kívánó ügyek intézésére a 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatokkal közösen létrehoztuk a 
regionális területfejlesztési konzultációs fórumot.  

Az önkormányzati rendszer átalakítása és ezen belül a közszolgáltatási feladatellátás minden 
eddiginél szélesebb körének állami irányítás alá kerülése miatt a területi tervezésben is 
lényegesen megnőtt az ágazatközi (fejlesztéspolitikai) koordináció szerepe. A Tftv.-ben 
foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az 
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a 
tervezés és a végrehajtás során gondoskodnunk kell a partnerség elvének érvényesítéséről. A 
területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának részeként 2012-ben partnerségi tervet 
készítettünk, melynek módosítását a 2013. decemberi közgyűlésen a 132/2013. (XII. 19.) 
Kgy. határozattal hagytuk jóvá. 

A 2007-2013-as uniós költségvetési időszak félidei értékelésének szintézis jelentése 
megállapítja, hogy szükséges: „a területi kohézió (EU-átlaghoz való felzárkózás) 
hangsúlyosabb megjelenése a következő időszak tervezése és megvalósítása során. A javaslat 
háttere: habár a területi felzárkózás nem jelent meg kellő hangsúllyal a tervezés során, a 
területi kohézió az EU-átlaghoz viszonyítva 2006 és 2008 között mind a hét régió tekintetében 
javult valamelyest (bár nem szignifikáns mértékben). Ezzel azonban a közép-magyarországi 
régió és a konvergencia régiók közötti különbség tovább növekedett.” 

A 2014-2020-as európai tervezési időszakra való felkészülésben kiemelt jelentősége van a 
megfelelő módon előkészítetett, megalapozott terveknek. A területi tervek alapul szolgálnak a 
Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok 
tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású operatív programokban a területi 
fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. 

Az előzőekben részletezetteknek megfelelés meghatározta a 2013. évi működésünket és 
meghatározza a 2014. évi feladatainkat is. Ennek minél hatékonyabb ellátása érdekében 
egyrészt a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Ügynökség) 
profiltisztítást hajtottunk végre. A 2013. évi üzleti terv elfogadásával jelentős 
költségcsökkentésről döntöttünk, párhuzamosan elfogadtuk azt a tényt, hogy vállalkozási 
tevékenységből származó bevétellel már nem lehet kalkulálni, csak áthúzódó ilyen jellegű 
források érinthetik az Ügynökség 2013. évi gazdálkodását. Másrészt az év negyedik 
negyedévétől létszámbővítéssel a tervezői kapacitások megerősödtek mind a Hivatalnál, mind 
az Ügynökségnél. Ennek fedezetét az Államreform operatív program keretében megvalósuló 
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok számára” című pályázat (a továbbiakban: ÁROP pályázat) biztosítja. Az 
ÁROP pályázat útján 90 M Ft áll rendelkezésünkre a következő feladatokra: 

a) megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében azok elemzése, 
a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, 

b) megyei területfejlesztési koncepció összeállítása, 

c) megyei szintű, középtávú programok elkészítése, 



 4 

d) a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok 
kialakításához kapcsolódó részdokumentumok kidolgozása, 

e) partnerség biztosítása a Tftv. 13. § (2) k) pontjában foglaltaknak megfelelően, 

f) projektek generálása, összegyűjtése. 

Az a) pontban jelzett helyzetfeltáró anyagot a testület a 81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozattal 
hagyta jóvá. A b) pont szerinti koncepció társadalmasítására a 98/2013. (IX. 26.) Kgy. 
határozat szerint került sor, majd a 131/2013. (XII. 19.) Kgy. határozattal megtörtént a területi 
hatásvizsgálat és az ÁROP pályázat által előírt megyei tervezési dokumentumokat 
megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum elfogadása. A c)-f) pontok 
feladatai a 2014. évi tervezői munka „gerincét”, fő vonalát adják. 

Az előzőekben részletezetteken túl a Hivatal szakemberei közreműködésével elláttuk a hazai 
decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére  

-  a területileg illetékes RFT, mint támogató által megkötött támogatási szerződések 
tekintetében a támogatói, 

- és a megyei területfejlesztési tanács döntéshozatali feladatokat.  

Ez összesen 1.471 pályázat gondozását jelentette. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy e 
feladataink megfelelő szintű ellátásához jelentősen hozzájárultak a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájának, valamint a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai is. 

Az elmúlt évi gazdálkodásunk összefoglaló értékelését a zárszámadási rendelet tartalmazza, 
azonban jelen előterjesztés keretein belül is hangsúlyozom, hogy pénzügyi-gazdasági 
folyamatainkat a maximális takarékosság jellemzi, melynek hatására likviditási helyzetünk 
stabil. Bár a megyék között a legalacsonyabb állami támogatásban részesültünk (és 
részesülünk 2014-ben is), sikerült jelentős pénzmaradvánnyal zárni a 2013. évet. Ehhez a 
költségtakarékosságon túl hozzájárult az ÁROP pályázat december hónapban folyósított 
20.000 E Ft előlege, valamint az ún. megyei tartalék keretre beadott igénylésünk nyomán 
11.360 E Ft kiegészítő támogatás biztosítása. 

2013-ban is megőriztük önkormányzatunk tradicionális rendezvényeit, programjait, melyet 
segített az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. támogatása is. A januári Madách 
Ünnepség, a szeptemberi Megyenap, a decemberi közgyűlést megelőző köszöntő tovább 
öregbítették hagyományainkat. Emellett sikerült a középiskolai korosztályt is megszólítanunk 
a „Nógrád itt van a jövőnk” táborral, valamint az ún. kisfüzet sorozaton belül írásaik 
megjelentetésével. 

 Kötelező feladatainkon túl, önként vállalt feladatként a megyei önkormányzatok között 
egyedülállóként működtettük az „Esélyek Házát”, melyhez a szükséges anyagi fedezetet a 
központi költségvetés biztosította.  Az elnöki hatáskörű előirányzat adta lehetőség keretein 
belül számos megyei rendezvény, kiadvány támogatójaként szerepeltünk. Segítségünkkel 
működött az év végéig a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség is.   
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2014. évi költségvetés részletes indokolása 

 

A testület a 23/2013. (IV. 25.) Kgy. határozattal (a továbbiakban: Határozat) fogadta el a 
2014. évi koncepciót, melyben rögzítésre kerültek a jelen előterjesztés összeállításának főbb 
elvei. Ezek a következők: 

- elsődleges feladat a területfejlesztési program, a 2014-2020 közötti uniós időszak 
tervezését segítő részdokumentumok, projektlisták elkészítése;  

- a feladataink ellátásához szükséges humán infrastruktúra optimalizálása;  

- a területfejlesztés és vidékfejlesztés szereplőivel történő partnerkapcsolatok mélyítése. 

Alapfeladataink közül kiemelendő az elmúlt évben elindított területfejlesztési tervezői munka. 
Kiemelt jelentőségét az is mutatja, hogy az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal 
fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót, 
mely egyik alapja tervezésünknek. 

Ezen kívül kiemelem, hogy a 2014. évi választásokat a Hivatalon belül működő Területi 
Választási Irodának kell koordinálni, bonyolítani. A jelen előterjesztés számszaki része nem 
tartalmaz erre vonatkozóan előirányzatot, a Nemzeti Választási Iroda az év folyamán 
biztosítani fogja a választások pénzügyi fedezetét. Szükséges azonban jelezni, hogy a 
feladatok szakszerű lebonyolítása jelentős többletterhet fog jelenteni. 

A költségvetési rendelet-tervezet a jelenleg ismert adatok alapján tartalmazza az 
előirányzatokat, amennyiben indokolttá válik ennek módosítása erre az előző évek gyakorlata 
alapján időszakonként, negyedéves gyakorisággal teszek javaslatot. 

 
Bevételek 

Költségvetésünket továbbra is meghatározza és egyben behatárolja a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.)  a 
megyei feladatokra biztosított központi feladatfinanszírozás (1. számú melléklet 1. sor) 
összege. A megyei önkormányzatok működésének támogatására előirányzott összeg harmadik 
éve változatlan, összesen 4.891,3 M Ft. Az egyes önkormányzatok közötti forráselosztást 
mutatja az alábbi táblázat: 
 

Megyei Önkormányzat Működési 
támogatás  

M Ft 
Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 
Békés Megyei Önkormányzat 239,9 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 318,1 
Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 
Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 
Heves Megyei Önkormányzat 226,8 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 
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Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 
Pest Megyei Önkormányzat 452,1 
Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 
Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 
Vas Megyei Önkormányzat 214,6 
Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 
Zala Megyei Önkormányzat 221,8 
Összesen 4 891,3 

 
A Kvtv. 4. mellékletében elkülönítésre került „Megyei önkormányzati tartalék” jogcímen 500 
M Ft, szemben az előző évi 1.500 M Ft előirányzattal. Tájékoztatásul jelzem, hogy 2013. év 
decemberében 602,08 M Ft került a megyei önkormányzatokhoz kiutalásra, melyből megyénk 
11,360 M Ft támogatásban részesült. Ezt az összeget a megyei területfejlesztési és 
koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítéséhez használhatjuk fel. 
A központi támogatás fedezi a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek 2013. év 
folyamán kiutalt támogatás egy részét is. Az előző évek gyakorlata alapján ez évben is élni 
fogunk az igénylés lehetőségével, mely reményeink szerint év közben többletforrást fog 
eredményezni. Az eredeti költségvetés szintjén ezzel a forrással nem számolhatunk, 
ugyanakkor az igényléshez kapcsolódó intézkedések megtételére a közgyűlés felhatalmazása 
szükséges. 

A Területfejlesztési Bizottság 2013. decemberi ülésén tárgyalta a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács által megkötött támogatási szerződések nem teljesítéséből eredő 
követelések kezeléséhez kapcsolódó intézkedéseket. A feladatot megállapodás szerint a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is támogatja, melynek figyelembe vételével betervezésre 
került 1 M Ft Működési bevétel (1. számú melléklet 3. sor). Egyéb más olyan szerződéssel, 
vagy megállapodással nem rendelkezünk, mely alapján ilyen jellegű bevétellel 
számolhatnánk. 

A Működési célú támogatások államháztartáson belülre (1. számú melléklet 4. sor) előirány-
zat három jogcímet tartalmaz: 

- a területfejlesztéshez kapcsolódó tervezői feladatainkat jelentős forrással támogatja az 
előzőekben már részletezett ÁROP pályázat. 2013-ban folyósításra került 20 M Ft, a 
fennmaradó 70 M Ft a 2014. évi költségvetésünk része. 

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével működtetjük 3. éve az 
„Esélyek Háza” programot. A jelenlegi szerződés 2014 áprilisáig meghosszabbításra 
került, mely alapján 2.400 E Ft várható. 

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a 2013-ban megkötött támogatási szerződés 
szerint – 9.308 E Ft-tal támogatja a hazai decentralizált területfejlesztési és 
önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére megkötött támogatási 
szerződések kezelését. Az elmúlt évben kiutalásra került 8.843 E Ft, a fennmaradó 465 
E Ft az elszámolást követően, 2014-ben várható. 

A 2013. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az 
önkormányzatnál, mind a hivatalnál – keletkezett a Pénzmaradvány (1. számú melléklet 6., 10. 
sorok), melynek pontos összegét a zárszámadási rendelet tartalmazza. Az év végi pénzkészlet 
figyelembe vételével javaslom a forrás betervezését. 
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Az önkormányzati fejezeten belül az alábbi feladatok vonatkozásában realizálódott 
pénzmaradvány: 

- a 2013. évi megyei tartalék keretre beadott igénylésünkre december utolsó banki 
napján 11.360 E Ft forrás érkezett, melyből fedezni tudjuk az Ügynökség 2014. évi 
működési támogatását. 

- az „Esélyek Háza” program 2014. évre áthúzódó kiadásainak összege 1.170 E Ft, 
melynek forrása maradványként rendelkezésre áll. 

- a Lakásalap év végi egyenlege 3.322 E Ft. 

- az ÁROP pályázat leutalt előlegéből 9.694 E Ft húzódik át jelen költségvetési évre. 

- a 2013. évi pénzmaradvány összegéből közel 50%-ot, 15.392 E Ft-ot sikerült a 2014. 
évi költségeink fedezetére átcsoportosítani. 

- az elmúlt év fejlesztési előirányzatinak maradványa 4.193 E Ft. 

A hivatal 2013. év végi záró pénzkészlete alapján 41.623 E Ft működési pénzmaradványt 
javasolok költségvetésünkbe betervezni. A forrás elsősorban területfejlesztéshez kapcsolódó 
humánerőforrás bővítésének fedezetét biztosítja.  
 
Kiadások 
A kiadások tervezésénél figyelembe vételre került: 

- a koncepciót elfogadó Határozat szerinti fő rendező elv;  

- a 2013. év, mint bázis év alapján számított kiadásszükséglet; 

- az ÁROP pályázati dokumentációjával összefüggő kiadások. 

Személyi juttatások: a Kvtv. alapján – 2013. évhez viszonyítva – változatlan illetményalappal 
(38.650 Ft) és cafetéria-juttatással került beterjesztésre a javaslat. Figyelembe vételre került a 
Kvtv. 54. § (3) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/hó foglalkoztatottan-
ként.  Az önkormányzati fejezeten belül a tisztségviselők, valamint a bizottsági tagok kiadásai 
szintén változatlan mértékűek, ugyanakkor a tervszámok tartalmazzák az önkormányzati 
választás után esetlegesen jelentkező többletkiadások fedezetét is.  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások utáni 
járulékok összegét tartalmazza. 

A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti 
kötelezettségek, továbbá a bázis év tényadatai alapján várható kiadások. A dologi kiadások 
indokolásán belül a következőket emelem ki: 

- a Megyeháza üzemeltetéséhez (2. számú melléklet II. fejezet 2. cím, 1. alcím) való 
hozzájárulásként 20.887 E Ft-ot javasolok biztosítani az elmúlt év áprilisában a 
Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött „Helységhasználati és üzemeltetési 
szerződés alapján”; 

- a 130/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat alapján a rendelet-tervezet tartalmazza a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság költségvetését (2. számú melléklet III. fejezet, 2. cím, 1. 
alcím); 

- új tételként jelenik meg költségvetésünkben a Követeléskezelés (2. számú melléklet 
VIII. fejezet, 2. cím, 1. alcím). A bevételeknél már ismertetésre került a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal megkötött megbízási szerződés, mely alapján a korábbi 
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években megkötött támogatási szerződések nem teljesítéséből eredő követelések 
érvényesítése érdekében a szükséges jogi lépéseket meg kell tenni. A Területfejlesztési 
Bizottság döntése alapján erre várhatóan külső szakértőt kérünk fel, melynek kalkulált 
költségét tartalmazza az előirányzat.  

- A legnagyobb volument e körben az ÁROP pályázattal fedezett kiadások (2. számú 
melléklet VIII. fejezet, 3. cím, 1. alcím) jelentik. A pályázati dokumentáció, valamint a 
2013. évi kiadások alapján e költségvetési soron 73.378 E Ft kiadási előirányzat került 
betervezésre az alábbiak szerint:  

= az elmúlt évben a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NORDA) aláírt vállalkozási 
szerződés alapján elkészült a koncepció hatásvizsgálata, valamint a regionális 
kitekintésű helyzetértékelés. A program területi hatásvizsgálatát ez év február 
17-ig kell összeállítani. A számlázás teljes mértékben az ez évi 
költségvetésünket érinti, ennek összege 9.906 E Ft. 

= a pályázat összeállítása során a fő rendező elv az volt, hogy lehetőség szerint a 
tervezői munkába minél nagyobb részben bevonjuk az Ügynökséget, mint az 
önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságát. Ennek formája az ún. 
in-house megállapodás, mely kivételt képez a közbeszerzés hatálya alól, ha 
2014-ben az Ügynökség bevételének több mint 80 %-a önkormányzatunktól 
származik. A pályázat eljárási rendje alapján a piaci ár igazolása céljából 
három ajánlat beszerzése kötelező, kivéve, ha az irányító hatóság ez alól 
felmentést ad. Az erre irányuló kérelmet megküldtük a Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-nek, 2013. december 12-én kelt 
válaszlevelében a piaci ár igazolása alóli felmentésre vonatkozó kérelmünknek 
helyt adott, így az Ügynökséggel való megállapodásnak nincs jogi akadálya. A 
szerződés tervezett volumene 60 M Ft. 

= a fennmaradó dologi költségek fedezik a nyilvánosság biztosításának, a 
catering szolgáltatásának kiadásait (pl. újságcikk megjelentetés, rendezvények 
költségei). 

- A bevételeknél részletezésre került az Esélyek Háza program, melynek kiadási 
előirányzatait a 2. számú melléklet X. fejezet, 1. cím, 1., 2. alcím tartalmazza. 

Feladatellátásunkból adódóan Ellátottak pénzbeli juttatásait nem tartalmaz a költségvetési 
javaslat.  

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül javasolom az alábbiak betervezését: 

-  az elmúlt évek gyakorlata alapján továbbra is célszerű működtetni az Elnöki 
hatáskörű döntések (2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 1., 2. alcím) előirányzat 
lehetőségein belül a megyei rendezvények, kiadványok támogatási rendszerét. A 2013. 
évi keret maradványa alapján 755 E Ft, továbbá 2014. évi előirányzatként 2.000 E Ft 
betervezését indítványozom. Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy bár ez a 
költségvetési jogcím önként vállalt kategóriába tartozik, ugyanakkor a hagyomány és 
az igen nagy érdeklődés, igény alapján indokolt felvállalnunk ezt a kötelezettséget. 

- Az Ügynökség ügyvezetője elkészítette az előzetes üzleti tervet. Figyelembe vételre 
került az előzőekben már részletezett ÁROP pályázat által fedezett szolgáltatásokból 
származó bevétel, valamint a tervezői feladatokhoz kapcsolódó, a Hivatal és az 
Ügynökség közötti munkamegosztás alapján jelentkező költségigény. Az ügyvezető 
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számításai alapján költségvetésünkben 10.000 E Ft támogatást javasolok biztosítani. 
(2. számú melléklet VIII. fejezet, 1. cím, 1. alcím) 

- A 2013. évi gazdálkodásunk tapasztalatainak részletezése során is kiemeltem, hogy a 
megye hagyományait tovább öregbítő rendezvények, kiadványok fenntartását továbbra 
is fontos feladatnak tartom. A tapasztalati adatok alapján került betervezésre e 
feladatra 1.500 E Ft (2. számú melléklet I. fejezet, 2. cím, 1. alcím), melyből 250 E Ft a 
Madách Ünnepséghez kapcsolódik. Ennek megrendezésében aktívan közreműködik a 
balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár, a szükséges költség hozzájárulást 
átadott pénzeszközként biztosítjuk. 

Az Irányító szervi támogatás (1.2 számú melléklet 1. sor) keretén belül biztosított a Hivatal 
működésének finanszírozása. A 2014. évi tervezett előirányzat 126. 079 E Ft, mely 17 %-kal 
kevesebb a 2013. évi módosított előirányzattól. Ennek okai következők: ismert a testület előtt, 
hogy 2012-től technikailag elkülönült az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése – külön 
törzsszáma van a két szervezetnek, ez alapján szétvált a könyvelési és a MÁK-nak történő 
adatszolgáltatási rendszer –, 2013-tól lehetővé vált az is, hogy a személyi juttatás terhelése a 
megfelelő költségviselő helyen jelenjen meg. Így 2014-ben már az Önkormányzat 
költségvetését közvetlenül terhelik a vonatkozó tételek, nem szükséges a Hivatal 
előirányzatain történő átvezetés. A Hivatal és az Önkormányzat költségvetésének technikai 
jellegű „szétválasztása” ezzel teljeskörűvé válik.  

Fejlesztési kiadásokra 14.532 E Ft-ot javasolok előirányozni. Az Elhasználódott eszközök 
pótlására, új eszközök beszerzésére, felújításra (2. számú melléklet VI. fejezet. 1. cím, 1. 
alcím) 11.000 E Ft került betervezésre, 210 E Ft az ÁROP pályázat felhalmozási kiadásainak 
2013. évi maradványa. A lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó egyenlege 3.322 
E Ft (2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím, 1. alcím).  

Emlékeztetőül jelzem a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fejlesztési kiadások vonatkozásában az 
Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2011-ben folytatott vizsgálata alapján 
kötelezettségünk az évenkénti értékcsökkenés bemutatása. A testület 11/2012. (I. 19.) Kgy. 
határozattal fogadta el a vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervet, mely tartalmazza, hogy 
az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az 
elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell 
tenni. A következő táblázat tartalmazza a 2013. III. negyédévi eszközállomány után elszámolt 
értékcsökkenés éves szintű összegét. 

 
Megnevezés Összeg ( E Ft) 

Vagyoni értékű jogok 220 
Szellemi termékek 5.960 
Épületek 424 
Építmények 80 
Számítástechnikai eszközök 3.540 
Egyéb gép, berendezés 1.348 
Járművek 3.124 
Összesen 14.696 

 

Költségvetésünk ilyen nagyságú forráspótlást nem tesz lehetővé, az évközbeni kiadások 
teljesülése, illetve a többletforrások ismeretében szükséges visszatérni a kérdésre. 
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Általános tartalékként 4 M Ft előirányzatot (2. számú melléklet VII. fejezet, 1. cím, 1. alcím) 
tartalmaz a javaslat. 

Létszámgazdálkodás (3. számú melléklet): A 2013. évi költségvetési rendelet szerint a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4 fő, a Hivatalnak 26 fő a létszámkerete. Jelenleg a 
közfoglalkoztatás és a részmunkaidőben történő foglalkoztatás között javaslok átvezetést. 
Amennyiben évközben indokolttá válik a módosítás – elsősorban területfejlesztési feladataink 
munkaerő szükséglete függvényében –, javaslatot teszek ennek változtatására. 

A beruházásokra, felújításokra tervezett feladatokat a 4. számú melléklet részletezi. 
Szükségesnek tartom itt is hangsúlyozni, hogy az előirányzatok egy része – tekintettel arra, 
hogy minimális nagyságrendű fejlesztési jellegű forrással rendelkezünk – működési bevétellel 
fedezettek. 

A 2014. évi költségvetés likviditási tervét az 1. számú tábla tartalmazza. Itt jelzem, hogy az 
elmúlt évhez viszonyítva megváltozott a finanszírozás ütemezése, január hónapban a tárgyévi 
előirányzat 12 %-a, azt követő hónapokban 8-8 % kerül kiutalásra. Ezzel ütemesebb és 
egyenletesebb lehet a működésünk finanszírozása. 

A 2. számú táblában került rögzítésre az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 
költségvetési évet követő három évi tervezett előirányzatainak keretszámai főbb 
csoportokban. Ez a szabályozás a 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelés alapján 
került beépítésre az Áht-ba, azzal összefüggésben, hogy Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre is be kell mutatni. 
Önkormányzatunknak ilyen jellegű kötelezettsége nincs, ugyanakkor a költségvetési 
keretszámok bemutatásra kerülnek a vonatkozó táblázatban. 

Az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat, valamint a Többéves 
kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú tábla részletezi. Költségvetésünk 
részletes indokolásában már kitértem az ÁROP pályázatra, mely az egyedüli ilyen jellegű 
feladat. 

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. Önkormányzatunk 2014. évi 
költségvetése önként vállalt feladatként működteti az Esélyek Háza programot, melynek 
fedezete biztosított a központi költségvetés támogatása által. További ilyen jellegű 
előirányzatnak az elnöki hatáskörű döntések fedezetére elkülönített összeg minősül. 

 

 
Összegzés 

 
Költségvetésünk főösszege a beterjesztett javaslat szerint 361.819 E Ft, melynek 96 %-a 
működési jellegű kiadás. A fejlesztésre tervezett 14.532 E Ft-nak csak egy része fedezett 
pénzmaradvánnyal, más ilyen jellegű forrással nem számolhatunk. Ennek következtében a 
fejlesztési mérleg forráshiányt, míg a működési mérleg forrástöbbletet mutat. Sajnos ezekkel a 
betervezett tételekkel sem tudunk eleget tenni az ÁSZ által javasolt, felhalmozási eszközeink 
pótlásaira vonatkozó követelménnyel. Ennek rögzítését tartalmazza a határozati javaslat 2. 
pontja. 

Költségvetésünkben nagy hangsúlyt kapott a területfejlesztési feladatainknak való minél 
magasabb szintű megfelelés követelménye, mely meghatározza napi működésünket is. A Tftv. 
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2013. decemberi módosításával ez a típusú feladatkör tovább bővül a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonjoga 
átvételével. E tárgykörben elkezdődtek a tárgyalások a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 
Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Heves megye önkormányzatainak képviselőivel. A 
határozati javaslat 4. pontja alapján felhatalmazást kérek a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, melyekről folyamatosan tájékoztatom a testületet. 

A 2014. 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. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 
valamint a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2014. január 15. 
 
 
 
          Becsó Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2014. (..….) önkormányzati rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi 
költségvetéséről a következő rendelet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
A költségvetés szerkezeti rendje 

 
1.§  (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.  

(2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat. 
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II. fejezet 
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege 

 
2.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
          E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 

347.287 14.532 361.819 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

275.065 0 275.065 

Tárgyévi költségvetési hiány 
összege 

72.222 14.532 86.754 

Előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

82.561 4.193 86.754 

Kiadási főösszeg 347.287 14.532 361.819 
Bevételi főösszeg 357.626 4.193 361.819 

 
 

(2)  Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, 
az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési 
és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza. 

 
(3)  Az 2. § (1) bekezdés szerint bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, 

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

 
(4)  A 2014. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete 

tartalmazza. 
 
(6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII.1. címében lévő összeg – az év közben 

jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. 
 
(7)  Az Önkormányzat likviditási tervét az 1. számú, a 2014., 2015., 2016., 2017. évi 

költségvetés mérlegét a 2. számú, a több éves kihatással járó döntések 
számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a 3. 
számú tábla tartalmazza. 

 
3. §  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő, 
megyei önkormányzatnak igényelhető kiegészítő támogatására pályázatot, igénylést 
nyújtsanak be. 

 
4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal. 
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III. fejezet 
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával,  

teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 
 

5. § (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2014. évi zárszámadást tárgyaló ülést 
megelőzően, 2014. 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, rovatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.  

 
(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. átmeneti fizetési nehézségei kezelése érdekében a rendelet 2. számú 
melléklet VIII.1 cím előirányzata terhére finanszírozást biztosítson. 

 
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 

illetményalap 2014. évben 38.650 Ft. 
 
(5) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatás 2014. évben bruttó 200.000 Ft, amely 

összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

 
(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft. 
 
(7) A Hivatalnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, 

módosított előirányzatként tervezhető. 
 
(8) A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § 

(9) bekezdése alapján a címzetes főjegyző számára az illetményalap 
huszonnégyszerese összegű juttatást állapít meg, melynek fedezete e rendelet 2. 
számú melléklet II.1 cím előirányzata. 

 
(9) A Hivatal köztisztviselői részére 2014. évre megállapított illetménykiegészítés 

mértéke: 

a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az 
alapilletményük 40 %-a, 

b.)  a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük  
20 %-a. 
 

(10) A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú 
köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában 
szociális keretet elkülöníteni. 

 
6. § A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 1., 2. alcím 

előirányzataiban elkülönített keretből államháztartáson belülre történő előre nem látható 
egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és 
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teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettel 
egyidejűleg beszámol a közgyűlésnek 

 
7. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tartalékként elkülönített 4.000 E Ft keretre a 

kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. 
 
8. §  A Közgyűlés az Önkormányzat Közlönye 2014. éves előfizetési díját 2014. január 1. 

napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
9. §  Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 
 
10. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 2.755 E Ft (e rendelet 2. számú mellékleté-

nek III. fejezet, 3. cím, 1., 2 alcímek), valamint 3.570 E Ft (e rendelet 2. számú 
mellékletének X. fejezet, 1. cím, 1., 2. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot 
tartalmaz. 

 

11. §  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2015. költségvetési évre 
vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2014. költségvetési év éves 
központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, 
legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.  

 

 
IV. fejezet 

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

(2)  Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1-
jétől – visszamenőlegesen – hatályosak. 

 
 

 
Salgótarján, 2014. január 31. 
 
 
    Becsó Zsolt      dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 
várható következményeit 

 
A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 
2014. 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 2014. 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 2014. évi koncepció rendezőelveire épül, azt a közgyűlés 
elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja 
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meg rendeletét, a kapcsolódó határozatokban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek 
elősegítik annak végrehajtását. Mindezek alapján a költségvetési rendeletben a következő 
rendelkezések indokoltak: 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
Rögzítésre kerül a költségvetés szerkezete.  

 
2. §-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. 
 
 

3. §-hoz 
A kiegészítő támogatás igénylését szabályozza. 
 

4. §-hoz 
 
Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre nem vállal 
kötelezettséget. 
 

5. §-hoz 
A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással 
kapcsolatos feladatokat tartalmazza a javaslat. Rögzítésre kerül az illetmény és egyéb 
juttatások összege, továbbá, hogy a nyugállományú köztisztviselőknek továbbra sincs 
lehetőség az étkeztetés biztosítása céljából szociális keret elkülönítésére. 
 
 

6. §-hoz 
Az államháztartáson kívüli forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati 
rendelet, a vonatkozó szakasz az államháztartáson belülre történő forrás átadást szabályozza.  

 
7. §-hoz 

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti. 
 

8. §-hoz 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye éves díja megállapításáról szól. 
 

9. §-hoz 
Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet. 
 
 

10. §-hoz 
A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre. 
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11. §-hoz 
A következő évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti gazdálkodás szabályai kerültek 
rögzítésre. 
 

12. §-hoz 
A rendelet hatálybalépését szabályozza. 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedésekről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása 
érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

1. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény alapján Nógrád Megye Önkormányzata részesült – a megyék 
közül – 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 

2. A testület a 2011 májusában lezárult helyszíni Állami Számvevőszéki ellenőrzés 
tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2014. évi költségvetésre 
vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti: 

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

- a Közgyűlés a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2014. évi 
költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet, 

- a beruházások felülvizsgálatától – tekintettel okafogyottságára – eltekint, a 
kötelezettségek, elsősorban az ilyen tartalmú szerződések felülvizsgálatát – a 
források figyelembe vételével – folyamatos feladatnak tartja, szintén 
folyamatos feladatnak határozza meg a bevételnövelő intézkedéseket, 

- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettségek 2014. évben nincsenek, a 

számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe, 
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök 

pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbeni kiadások 
teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása 
keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.  
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3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 1. számú táblában bemutatott 
likviditási tervet – a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően – szükség 
szerint módosítsa, erről a közgyűlést tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonjoga, valamint irányításának 
átvétele tárgyában eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, erről a 
közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2014. január 31. 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

2014. évi költségvetési összevont mérlege

 1. számú melléklet

Ssz. Bevételek
Összeg             

E Ft.
Ssz. Kiadások

Összeg             
E Ft.

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200      1. Személyi juttatások 147 324      

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 778       

3. Működési bevételek 1 000         3. Dologi kiadások 147 180      

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 865       4. Egyéb működési célú kiadások 13 005       

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

275 065      347 287      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 82 561       

357 626     347 287     

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 5. Beruházások 8 210         

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Felújítások 3 000         

9. Felhalmozási bevételek 7. Kölcsön nyújtása 3 322         

-                 14 532       

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193         

4 193         14 532       

361 819     361 819     Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetési mérlege

 1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
módosított 

előirányzat     (IV. 
módosítás)

2014. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200      201 200           201 200      1. Személyi juttatások 39 858    38 115          51 988       

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 702                  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 762    10 147          14 037       

3. Működési bevételek 94                    1 000         3. Dologi kiadások 41 992    38 997          100 805      

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 508             72 865       4. Egyéb működési célú kiadások 31 000          12 755       

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1 500               5. Irányító szervi támogatások folyósítása 139 450   151 759        126 079      

201 200      234 004           275 065      232 062   270 018        305 664      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 30 862        36 014             40 938       

232 062      270 018           316 003     232 062  270 018        305 664     

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 6 000               6. Beruházások 3 000      8 493            8 210         

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 309                  7. Felújítások 551               3 000         

9. Felhalmozási bevételek 44                    8. Kölcsön nyújtása 3 012      3 321            3 322         

-                  6 353               -                 6 012      12 365          14 532       

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 6 012          6 012               4 193         

6 012          12 365             4 193         6 012      12 365          14 532       

238 074      282 383           320 196     238 074  282 383        320 196     

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési kiadások összesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

 1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2014. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Irányító szervi támogatás 139 450       151 759           126 079      1. Személyi juttatások 83 786        90 111             95 336        

2. Működési bevételek 698                  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 623        24 448             25 741        

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 128                  3. Dologi kiadások 53 041        56 690             46 375        

4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 500                  4. Egyéb működési célú kiadások 50                    250             

139 450       153 085           126 079      159 450      171 299           167 702      

5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 20 000         18 214             41 623        

159 450      171 299          167 702      159 450      171 299          167 702      

5. Beruházások

6. Felújítások

-                  -                      -                  -                  -                      -                  

6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                  

-                  -                      -                 -                 -                      -                 

159 450      171 299          167 702      159 450      171 299          167 702      

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Nógrád Megye Önnkormányzata 
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 12 500         
1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 11 000          11 000          

3. Dologi kiadások 11 000         
2. 1. Rendezvények, kiadványok 1 500           1 500           

3. Dologi kiadások 1 250           
4. Egyéb működési célú kiadások 250              

II. Hivatal kiadásai 155 202       
1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 125 077        125 077        

1. Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 4.972.700 Ft) 95 336         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.343.279 Ft) 25 741         
3. Dologi kiadások 4 000           

2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 20 887          28 325          
3. Dologi kiadások 20 887         

2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 438           

3. Dologi kiadások 7 438           

3. 1. Számlavezetés költsége 800              1 800           

3. Dologi kiadások 800              

2. ÁFA befizetés -                   

3. Dologi kiadások 

3. Egyéb kiadások 1 000           

3. Dologi kiadások 1 000           

167 702       

I.-II. cím bevételei 167 702       167 702       167 702       167 702       
1. Működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről

3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 41 623         

5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

6. Irányító szervi támogatás 126 079       
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

Kiemelt el őirányzat 

Eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 75 180         
1. 1. Bizottságok költsége 23 165          71 425          

1. Személyi juttatások 18 240         

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 925           

2. Kitüntetések, díjak 1 500           

3. Dologi kiadások 1 500           

3. Elnöki kabinet kiadásai 46 760          

1. Személyi juttatások 33 748         

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 112           

3. Dologi kiadások 3 900           

4. Egyéb működési célú kiadások

2. 1. Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működési költségkerete 1 000           1 000           

3. Dologi kiadások 1 000           

3. 1. Elnöki hatáskörű döntések 2013-ról áthúzódó kötelezettségek fedezete 755              2 755           

4. Egyéb működési célú kiadások 755              

2. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 2 000           

4. Egyéb működési célú kiadások 2 000           

IV. Szolgáltatások 11 370         
1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 11 370          11 370          

3. Dologi kiadások 11 370         

4. Egyéb működési célú kiadások

V. Egyéb kiadások 1 297           
1. 1. Számlavezetés költsége 800              1 297           

3. Dologi kiadások 800              

2. Egyéb kiadások 497              

3. Dologi kiadások 497              

VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, f elújítás 11 000         
1. 1. Eszközök beszerzése 11 000          11 000          

5. Beruházások 8 000           

6. Felújítások 3 000           

VII. Tartalék 4 000           
1. 1. Általános tartalék 4 000           4 000           

3. Dologi kiadások 4 000           

VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 84 378         

1. 1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása 10 000          10 000          

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások 10 000         
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

Kiemelt el őirányzat 

Eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

2. 1. Követeléskezelés 1 000           1 000           

3. Dologi kiadások 1 000           

3. 1. ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat 73 378          73 378          

3. Dologi kiadások 73 168         

5. Beruházások 210              

IX. Lakásalap 3 322           
1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 322           3 322           

7. Kölcsön nyújtása 3 322           

X. Esélyek Háza programok támogatása 3 570           
1. 1. Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei 1 170           3 570           

3. Dologi kiadások 1 170           

2. Pályázati program 2014. évi költsége 2 400           

3. Dologi kiadások 2 400           

XI.

1. 1.   I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 126 079        126 079        126 079       
4. Irányító szervi támogatások folyósítása 126 079       

III.-XI. cím bevételei 320 196        320 196        320 196        320 196       
1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3. Működési bevételek 1 000           

4. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 72 865         

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9. Előző évi működési maradvány igénybevétele 40 938         

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193           

Technikai összegezés 640 392       640 392        640 392        640 392        320 196        
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Nógrád Megye Önkormányzata 
engedélyezett létszámkerete 

(álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli 
alkalmazott

Összesen

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3 1 4

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 26 1 27

Összesen 29 1 1 31

Közfoglalkoztatott 0 0



RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási kiadásairól 

4. számú melléklet

Megnevezés
 Előirányzat                

E Ft 

Számítástechnikai eszközök, berendezések, 
immateriális javak

                  1 500    

Irodabútor                      210    

Jármű beszerzés                   6 500    

Összesen 8 210                  

Iroda felújítás 3 000                  

Összesen 3 000                  

Beruházási kiadok

Felújítási 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap  Működési kiadás 
 Pénzmaradvány 

igénybevétele 
 ÁROP pályázat 

 Fejlesztési 
kiadások 

 Esélyek 
Háza 

Összesen Bevétel Egyenleg

86 754    

Január 14 674              6 669                1 190        22 533       24 144      88 365    

Február 14 674              4 603                1 190        20 467       16 096      83 994    

Március 14 674              1 096                1 190        16 960       18 496      85 530    

Április 14 673              86 754              12 612              114 039     39 096      10 587    

Május 14 674              702                   15 376       16 096      11 307    

Június 14 674              33 280              47 954       39 096      2 449      

Július 14 674              702                   15 376       16 096      3 169      

Augusztus 14 674              702                   15 376       16 096      3 889      

Szeptember 14 673              20 512              35 185       39 096      7 800      

Október 14 674              14 532     29 206       21 406      -              

November 14 674              14 674       16 096      1 422      

December 14 673              14 673       13 251      -              

Összesen 176 085            86 754              80 878              14 532     3 570        361 819     275 065    

Várható maradvány

MINDÖSSZESEN 176 085            86 754              80 878              14 532     3 570        361 819     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2014., 2015., 2016., 2017 évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2014. év                                

E Ft.
2015. év                               

E Ft.
2016. év                               

E Ft.
2017. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2014. év                                
E Ft.

2015. év                               
E Ft.

2016. év                               
E Ft.

2017. év                                
E Ft.

1.
Helyi önkormányzat működésének 
általános támogatása

201 200   250 000   280 000   300 000   1. Személyi juttatások 147 324   138 000   158 000   170 000   

2.
Működési célú központosított előirányzat, 
kiegészítő támogatás

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 778     38 000     44 000     49 000     

3. Működési bevételek 1 000       3. Dologi kiadások 147 180   100 000   103 000   105 000   

4.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

72 865     4. Egyéb működési célú kiadások 13 005     

5.
Működési célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

275 065   250 000   280 000   300 000   347 287   276 000   305 000   324 000   

6. Működési jellegű pénzmaradvány 82 561     30 000     30 000     30 000     

357 626   280 000   310 000   330 000   347 287   276 000   305 000   324 000   

7.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartásonon belülről

5. Beruházások 8 210       4 000       5 000       6 000       

8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

6. Felújítások 3 000       3 000       3 000       3 000       

9. Felhalmozási bevételek 7. Kölcsön nyújtása 3 322       

14 532     7 000       8 000       9 000       

10. Fejlesztési pénzmaradvány 4 193       3 000       3 000       3 000       

4 193       3 000       3 000       3 000       14 532     7 000       8 000       9 000       

361 819   283 000   313 000   333 000   361 819   283 000   313 000   333 000   

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Bevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadásokII. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

3. számú tábla 

E Ft

Megnevezés
2012. évben teljesült 

kiadás
2013. évben teljesült 

kiadás
2014.évben várható 

kiadás
Összesen

Új Széchényi Terv Államreform Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye 
területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A-
2013 jelű pályázat 

4 756                      4 366                      80 878                    90 000                    


