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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Nógrád 
Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a közgyűlés 
elé. 

Rövidítések jegyzéke: 
 
Államreform operatív program ÁROP 
Bruttó hazai termék GDP 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közgyűlés 
Nógrád Megye Önkormányzata Önkormányzat 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Hivatal 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ügynökség 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

NORDA 

Tervezési statisztikai régió NUTS II. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 

Mötv. 

Partnerségi Megállapodás PM 
Regionális Fejlesztési Tanács  RFT 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht. 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény  

Tftv. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény 

Kvtv. 

Integrált Területi Program ITP 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 
 
 

Általános feltételek 
 

Makrogazdasági környezet 

A Kormány az elmúlt évek alatt fenntartható, 3%-os hiányszint alatt stabilizálta a 
költségvetést, és visszafordította az államadósság GDP-hez viszonyított arányának a korábbi, 
tartósan emelkedő trendjét, amely nagymértékben oka volt az ország pénzügyi 
sérülékenységének. E stabilizálásra a gazdaság fejlesztése, növekedése teremtett alapot. A 
Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő 
pályájának biztosításában, emelett a 2015. évet érintő költségvetési politika prioritásának 
tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.  

Felülvizsgálatra került a Konvergencia Programban szereplő hiánypálya, mely alapján a 2015. 
évre vonatkozóan a GDP arányában 2,4%-ra módosult az európai uniós módszertan szerinti 
hiánycél. A költségvetési törvény úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság 
élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:  

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága biztosítani tudja az 
államadósság GDP-hez viszonyított arányának mérséklődését,  
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- a GDP arányában az államháztartás kiadási oldala, ezáltal az újraelosztás mértéke 
csökkenjen,  

- az Áht.-nak megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől 
megtisztított, strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú 
költségvetési céllal.  

Az elkövetkező éveket illetően fontos feladat az uniós támogatások átszervezése, 
átstrukturálása, a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe helyezésével. Ezen ok 
alapján, valamint az önkormányzatunk területfejlesztési alapfeladatára tekintettel, 
Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatairól is indokolt néhány gondolat 
kiemelése. 

Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hétéves programozási időszak 2013-ban 
lezárult, azonban az n+2 év szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat 
2015. év végéig kell kifizetni. A Kormány célja ezen uniós források maradéktalan 
felhasználása, egyúttal a 2014-től indult új időszak programjainak gyors „felfuttatása”. Éppen 
ezért a 2015. évi kifizetések jelentős feladatot rónak a végrehajtó intézményrendszerre, 
továbbá felelős közreműködést igényelnek a kedvezményezettek részéről is. Az elmúlt évek 
kormányzati döntései az uniós források mind hatékonyabb, mind gyorsabb felhasználását 
támogatták úgy, hogy az egyszerűsítés kritériuma mellett az ágazati célkitűzések is növekvő 
hangsúlyt kaptak. A Kormány döntésével túlléphető (ún. felülről nyitott) uniós előirányzatok 
továbbra is garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós 
források felhasználásának, az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási 
(központi költségvetési) finanszírozás összege pedig biztosított az egyes fejezetek 
költségvetésében. A kifizetések gyorsítása a 2015. évi költségvetésben egyértelműen nyomon 
követhető, a jelenleg futó programok mellett pedig az újonnan induló programok forrásai is 
lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. A támogatási források felhasználása – 
nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését 
és így a növekedési, foglalkoztatási célok elérését. Az Európai Unió közösségi 
költségvetésének esetleges forráshiánya miatti bevétel-kieséssel a költségvetési törvény nem 
számol.  

A 2014-2020 közötti időszak uniós támogatási kereteit az Európai Bizottság által elfogadott 
PM határozza meg. Ennek értelmében 7764,5 milliárd Ft EU-támogatás áll Magyarország 
rendelkezésére. Mindezek a makroszintű számok a megyénkre vetítve az alábbiakat jelentik: 

A megyék integrált területi programjainak megvalósítására a forrást a TOP biztosítja. A 
kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 18 megye területi szintű indikatív forrásallokációját a 
2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék 
megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt 
források megoszlásáról szóló 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat rögzítette. A 2014. 
december 3-án megjelent 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat az előző jogszabályt 
visszavonta, továbbá a forráskereteket és a fejlesztés területi szintjeit módosította. A 
megyénkbe jutó bevétel megoszlása a következő: 

- Nógrád megyére jutó forráskeret:                             41,13 Mrd Ft, 
- Salgótarján Megyei Jogú Városra jutó forráskeret:    9,20 Mrd Ft. 

A korábbi Kormányhatározattól eltérően az új jogszabály az integrált területi program 
kialakításához a megyei és a megyei jogú város szintjét jelöli meg. 
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A forráskereteken jól érzékelhető a gazdaságfejlesztésre történő fókuszálás, tekintettel arra, 
hogy erre a területre a keret 60%-a fordítandó. Ezzel összhangban a megyék esetében is a 
TOP források nagyobb részét gazdaságélénkítéssel összefüggő fejlesztésekre kell fordítani. 
Az ITP-be kerülő projektek finanszírozása azok szakmai előkészítettsége alapján történik. 
 
A forráskeretek megoszlását és változását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat  1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 
A 1298/2014. (V. 5.)  
Korm. Határozatban 

és a  
1702/2014. (XII. 3.) 
Korm. Határozatban  

foglalt források   
különbsége  

(M Ft) 

A megyei önkormányzatok 
tervezési jogkörében készülő 

megyei szintű fejlesztési 
programok forrásainak indikatív 

megoszlása 

Várostérségek és a 
megyei jogú városok 

térségeinek 
fejlesztését támogató 
források indikatív 

megoszlása 

 
Összesen 

  

A megyei önkormányzatok és a 
megyei jogú város tervezési 

jogkörében készülő megyei szintű 
fejlesztési programok forrásainak 

indikatív megoszlása 
  

Megye 
Forrás 
(M Ft) 

Forrás 
(M Ft)   

Forrás  
(M Ft)       

Forrás 
(M Ft)     

Nógrád   20 109,2     11 412,8     31 522,0       41 130,0       +9 608,0 

Salgótarján   nem releváns   nem releváns   8 663,7       9 200,0       +536,3 

ÖSSZESEN     40 185,7                                     50 330,0                        10 144,3 

 

2014. évi gazdálkodásunk tapasztalatai 

A feladatokat az Mötv.-ben rögzítettek, a pénzügyi kereteket pedig a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerinti forrás elosztás, azaz a 
201,2 M Ft állami támogatás határozta meg. 

A Mötv.-ben keretjelleggel szabályozott területfejlesztési feladatokat a Tftv. részletezi. A 
Tftv. 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a 
jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten az RFT-k 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 szolgáló szervezet 
a Tftv. által létrehozott regionális területfejlesztési konzultációs fórum, melyben Heves és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatokkal közösen kell kialakítani az álláspontokat.  

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, ezen belül a tervezés és 
a végrehajtás során gondoskodni kell a partnerség elvének érvényesítéséről. A 
területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának részeként 2012-ben partnerségi terv 
készült, mely módosításra került a 132/2013. (XII. 19.) Kgy. határozattal. 

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

Az előzőekben részletezetteknek való megfelelés meghatározta a 2014. évi működést és 
meghatározza a 2015. évi feladatainkat is. Az elmúlt évben e tárgykörben meghozott, 
sarokpont jellegű döntések a következők voltak: 

– 15/2014. (II. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
(2014-2020) elfogadása 
 

– 80/2014. (IX. 10.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalását 
követő elfogadása 
 

– 88/2014. (X. 9.) Kgy. h.  Nógrád Megye Integrált Területi Programja egyeztetési 
változatának elfogadása 

A dokumentumok elkészítéséhez szükséges tervezői kapacitás fedezetét az ÁROP keretében 
megvalósuló „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő 
megyei önkormányzatok számára” című pályázat biztosította. Az ÁROP pályázat útján 90 M 
Ft állt 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, 

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

e) partnerség biztosítása, 

f) projektek generálása, összegyűjtése. 

Az ÁROP forrásból 60.244 E Ft értékű feladatot az önkormányzat 100 %-os tulajdonú 
gazdasági társasága, az Ügynökség végezte el. Ezt a szolgáltatást a meglévő kapacitáson túl 
(2014. évi nyitó létszáma 2 fő volt) 3 fő létszámbővítéssel, valamint alvállalkozókkal oldották 
meg. Emellett, a Hivatalon belül a szakmai terület erősítése érdekében 2 fő létszámbővítésre 
került sor. A pályázat menedzselését, valamint a kapcsolódó feladatokat szintén a Hivatal látta 
el. A pályázat az elmúlt év októberében lezárult, ugyanakkor – tekintettel a 2015 évi tervezői 
feladatokra – pénzügyi problémát jelenthet a tervezői kapacitás továbbfoglalkoztatása.  

Az előzőekben részletezetteken túl a Hivatal szakemberei közreműködésével a Közgyűlés 
szakbizottsága, a Területfejlesztési Bizottság ellátta a hazai decentralizált területfejlesztési és 
önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére a területileg illetékes RFT és a megyei 
területfejlesztési tanács, mint támogatók által megkötött támogatási szerződések tekintetében 
a döntéshozatali feladatokat.  
A megyei területfejlesztési tanács jogutódlásából eredő feladat 2014-ben 393, míg a RFT 
esetében 152 pályázatot érintett.  

Szükséges megemlíteni, hogy a hazai pályázatokkal összefüggő kontroll jellegű feladatok 
megfelelő szintű ellátásához jelentősen hozzájárultak a NORDA, valamint a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájának munkatársai is. 
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Az elmúlt évi gazdálkodás összefoglaló értékelését a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni, 
azonban jelen előterjesztés keretein belül is hangsúlyozni szükséges, hogy a pénzügyi-
gazdasági folyamatokat a maximális takarékosság jellemezte, melynek hatására likviditási 
helyzetünk stabil. Bár a megyék között a legalacsonyabb állami támogatásban részesültünk 
(és részesülünk 2015-ben is), sikerült maradvánnyal zárni a 2014. évet.  

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladatként működött az „Esélyek Háza”, melyhez a 
szükséges anyagi fedezetet a központi költségvetés biztosította.   

Az elnöki hatáskörű előirányzat adta lehetőség keretein belül számos megyei rendezvény, 
kiadvány támogatójaként szerepeltünk.  

 

A költségvetés általános indokolása 

 
2015. évben prioritásként kell kezelnünk az Mötv.-ben rögzített területi önkormányzatiságból 
eredő feladataink elmélyítését, a végrehajtás szintjének megerősítését. Ez a területfejlesztési 
és területrendezési feladatokon túl az eddigieknél hangsúlyosabban kell, hogy érintse a 
vidékfejlesztési szakterületet is.  

A Tftv. 11. §-a rögzíti stratégiai jellegű feladatainkat, így – többek között – a következőket 
kell ellátni a megyei önkormányzatnak: 

- területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a 
nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok 
összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal; 

- koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési 
tevékenységét; 

- együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések 
önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében; 

- együttműködik a megye gazdasági szereplőivel; 

- részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel 
együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, 
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez; 

- a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak szerveződését; 

- gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való 
összhangjáról. 

Önkormányzatunknak ezen kívül össze kell hangolni a megye területén a kormányzat, az 
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, és döntenie kell a 
hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról. E tárgykörben igen közeli határidős 
feladatot jelentenek a következők:  
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. december 5-én nyújtotta be az Európai Bizottságnak 
az előzetesen egyeztetett és véglegesített TOP-ot, a dokumentum elfogadása – az előzetes 
jelzések alapján – 2015 márciusában várható. Az eljárásrend értelmében ezt követően hívható 
össze a TOP Monitoring Bizottság, mely az operatív program kiválasztási kritériumainak 
elfogadását hivatott meghatározni. Szükségessé válik az ITP-k módszertanának 
felülvizsgálata és véglegesítése. Ehhez január első felében rendelkezésünkre kell, hogy álljon 
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a végleges módszertan, melynek birtokában a felülvizsgált megyei ITP-t a közgyűlés áprilisi 
ülésére tervezzük beterjeszteni. 

Fontos terület továbbá a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és 
közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai 
szervezetekkel való együttműködés tovább erősítése. Külön hangsúlyt kap Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a megye- és országhatáron átnyúló 
fejlesztési témakörben érintett önkormányzatokkal, testületekkel való kapcsolattartás. 

Kiemelendő a felsőoktatás, kutatás, innováció területe, melyben továbbra is nyitottak kell, 
hogy legyünk az együttműködésekre, a közös munkára. Ezt erősíti a Tftv. 2014. év végi 
módosítása, mely szerint önkormányzatunk feladatköre bővült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból a hatáskörünkbe utalt pénzeszköz felhasználásával. Ennek végrehajtási 
módja jelenleg még nem ismert. 

Szintén prioritás az önkormányzatunk jó hírét „vivő”, a nógrádi identitás elmélyítését 
elősegítő tradicionális jellegű programok, rendezvények lebonyolítása, kiadványok kiadása, 
illetve ezekkel párhuzamosan új területek keresése. E körbe tartozik a megyei értéktár 
népszerűsítése, a hagyományos rendezvényeink (Megyenap, Madách ünnepség) megtartása, a 
„Nógrád a varázslatos világ” című füzetsorozat további számának megjelentetése, illetve 
országos rendezvényeken a megyénk nevezetességeinek megismertetése. Törekvésünket 
segíti a Földművelésügyi Minisztérium által bonyolított, a Hungarikum Bizottság által 
javasolt 10 M Ft támogatás, melyet értékpontok kialakítására, népszerűsítő kiadványok 
megjelentetésére, honlap megújítására, rendezvények, konferenciák tartására használhatunk 
fel. Ezzel megteremtődik a pénzügyi forrása azon célunknak, hogy mind a megye lakosaival, 
a gazdasági és civil szféra szereplőivel, mind a megyébe látogatókkal megismertethessük az 
értékeinket, vonzóbbá tehessük megyénket. 

Továbbra is célszerű működtetni a megyei önkormányzatok között egyedülálló módon az 
esélyegyenlőség érdekében a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. A 
finanszírozásban 2012-től partner az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely szervezet 2015 
első negyedévére biztosította a program fedezetét. A további működtetés elsősorban külső 
forrás függvénye. 

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal, és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú 
gazdasági társasága, az Ügynökség látja el. A Hivatal 2015. január 1-jei, nyitó munkajogi 
létszáma 22 fő, az Ügynökségé 5 fő. Az alapfeladataink biztonságos ellátása érdekében 
szükséges a struktúra áttekintése, a tartósan üres álláshelyek betöltésének megfontolása, 
melynek ugyanakkor korlátot szab a következőkben, a költségvetési bevételeknél részletezett 
feladatfinanszírozás összege. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy a megyei 
önkormányzatok kötelező feladatai lineárisan nem függnek a területi nagyságtól, ugyanakkor 
az állami támogatás elosztásának mértékénél ez figyelhető meg. [Megjegyzem, hogy a 
tervezői feladatokra a már említett ÁROP pályázat (a Pest Megyei Önkormányzat kivételével) 
egységes összeget biztosított a megyei önkormányzatoknak.] Az Önkormányzat előző 
vezetése is számos megkereséssel fordult a Kormányzat felé többletforrás biztosítása 
érdekében, ez a gyakorlat tovább folytatandó akár közvetlenül, akár közvetetten, az 
érdekérvényesítő szervezetünk, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén keresztül. 
A létszámgazdálkodás alapvetően a kötelező feladatok munkaerőigényétől függ. A 
területfejlesztés egyik szakterületéről a közgyűlés a 88/2014. (X. 9.) Kgy. határozattal döntött, 
mellyel elfogadásra került az ITP munkaközi változata. E szerint az ITP munkaszervezete a 
Hivatal szakember bázisából épülne ki, 3 fő alkalmazásával. Figyelembe véve a leírtakat – a 
munkajogi létszámot, az üres álláshelyek betöltését, valamint az ITP munkaszervezetének 
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munkaerő igényét – javasolom, hogy a Hivatal álláshelyeinek száma 28 főben kerüljön 
megállapításra.  
Tekintettel arra, hogy az Ügynökség vállalkozói jellegű bevétellel nem rendelkezik, 
költségszintje így a foglalkoztattok száma is az ellátandó megyei önkormányzati „átruházott” 
feladatoktól függ. Költségvetésünkben – a tervezési feladatokkal összhangban –, májusig 
biztosított a jelenlegi költségszint fedezete, a további működés külső források, elsősorban 
pályázati bevételek függvénye. 

A költségvetési korlátok, de az alapfeladatunk speciális munkaerőigénye is indokolttá teszi, 
hogy az eddigi gyakorlattal szemben jobban kihasználjuk az Önkormányzatunk 
részesedésével működő gazdasági társaságokban lévő erőforrásokat. E körben kell 
megemlíteni a NORDA-t, illetve a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft-t. Mindkét gazdasági társaság „klasszikus” vállalkozói jellegű 
bevétele minimális, működtetésük elsősorban a központi pályázati rendszertől függ. 

 

Az Áht. 4. § (1) bekezdése alapján a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást a középtávú 
tervezés és az ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A 2015. évi ülésterv 
szerint a közgyűlés ez év márciusi ülésén fogjuk tárgyalni a 2014-2019. évi ciklusra 
vonatkozó gazdasági programot. Értelemszerűen a gazdasági program részét fogja képezni a 
jelen előterjesztésben meghatározott pénzügyi keretek.  

A költségvetési rendelet-tervezet a jelenleg ismert adatok alapján tartalmazza az 
előirányzatokat közgazdasági jellegük (működés, fejlesztés) szerint. Amennyiben indokolttá 
válik a módosítás, erre az előző évek gyakorlata alapján időszakonként, általában negyedéves 
gyakorisággal teszek javaslatot. 

 
Bevételek 

Költségvetésünket, pénzügyi lehetőségeinket továbbra is meghatározza, egyben behatárolja a 
Kvtv.-ben 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 
Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 
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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. 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között elkülönítésre 
került a „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen 500 M Ft, mely a megyei 
önkormányzatok 2015. évi váratlan kiadásainak támogatására szolgál a bevételek 
figyelembevételével.  
Tájékoztatásul jelzem, hogy 2014 decemberében megyénk a kiegészítő forrásból 11,360 M Ft 
támogatásban részesült, mely a feladatfinanszírozáshoz hasonlóan a legkisebb mértékű volt a 
megyék között. 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. 

Szintén nem számolhatunk eredeti előirányzatként a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szerinti központi támogatással, tekintettel arra, hogy a központi költségvetés ezt a 
támogatást utólag, havonta az illetmény számfejtés adatai alapján folyósítja. 
 
Működési bevétel (1. számú melléklet 3. sor): Az előirányzat a megállapodással alátámasztott, 
folyamatos jellegű bevételeket tartalmazza.   
A Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által megkötött támogatási szerződések nem 
teljesítéséből eredő követelések kezeléséhez kapcsolódó intézkedések költségeit a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium is támogatja, mely alapján 1 M Ft várható. Itt jelezem, hogy ezzel 
párhuzamoson a kiadások között Követeléskezelés (2. számú melléklet VIII. fejezet 2. cím) 
előirányzat is beépítésre került, tekintettel arra, hogy a szóban forgó ügyek ügyvédi 
szakértését eseti szerződéssel szükséges biztosítani. 
A működési bevételek között jelenik meg a Megyeházán az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiségek bérbeadása. A NORDA ügyvezetőjével megegyezés született arra vonatkozóan, 
hogy 2015. február 1-jétől négy iroda bérlésére kerül sor. Ennek az intézkedésnek a 
pozitívuma nem csak a forrás oldalról fog jelentkezni, hanem az előzőekben már említett 
közvetlenebb kapcsolattartás, szakmai egyeztetések területén is. 

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

- a területfejlesztéshez kapcsolódó tervezői feladatainkat az előző évben jelentős 
forrással támogatta a már részletezett ÁROP pályázat. 2015-ben a záró kifizetési 
igénylés alapján 14. 094 E Ft várható. 

- a Földművelésügyi Minisztérium összesen 10.000 E Ft-tal támogatja a megyei értéktár 
népszerűsítését, melyből működési célú előirányzat 7.810 E Ft. A fejlesztési 
kiadásokra fordítható támogatás az 1. számú melléklet 7. sorba jelenik meg. A 
feladattal párhuzamosan jelentkező kiadásokat a 2. számú melléklet III. fejezet, 2. cím 
tartalmazza. 
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- a Hivatal szakember bázisán – kiegészítve a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
informatikai munkatársaival – működik a Nógrád Megyei Területi Választási Iroda. 
Feladatuk a választásokkal összefüggő jogi, informatikai, pénzügyi terület 
koordinálása, irányítása. Jelenleg a 2014. októberi választás pénzügyi elszámolásának, 
valamint a cserhátszentiváni megismételt választás Nemzeti Választási Iroda általi 
felülvizsgálata zajlik. Ezek alapján 2.324 E Ft támogatást várunk, a kiadások a 2. 
számú melléklet II. fejezet 1. cím, 2. alcím előirányzatán kerültek betervezésre. 

A 2014. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az 
Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett a Előző évi működési és fejlesztési 
maradvány (1. számú melléklet 6., 10. sorok), melynek pontos összegének elfogadását a 
zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. 2014. évben új számviteli rendszerre kellett áttérni az 
államháztartás területén, így a maradvány elszámolás ezen újszerű technikája is első 
alakalommal jelentkezik, melynek következményeként változhat az előirányzat. (Pl. a 2014. 
évi decemberi egyes kifizetések könyvelési egyeztetése még folyamatban van, ez érintheti a 
pénzforgalmi „eredményt”.) 
 
Kiadások 
A kiadások tervezésénél figyelembe vételre került a 2014. év, mint bázis év alapján számított 
kiadásszükséglet; a jelen előterjesztés általános indokolásánál részletezett 
létszámgazdálkodást érintő előirányzat.  

Személyi juttatások: a Kvtv. alapján – 2014. évhez viszonyítva – változatlan illetményalappal 
(38.650 Ft) és cafetéria-juttatással került beterjesztésre a javaslat. Figyelembe vételre került a 
Kvtv. 59. § (3) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/hó 
foglalkoztatottként.  Az önkormányzati fejezeten belül a tisztségviselők, valamint a bizottsági 
tagok kiadásai a vonatkozó közgyűlési döntések alapján kerültek meghatározásra. Az 
előirányzatok fedezik továbbá a jogszabály alapján fizetendő jubileumi jutalmat, a 
munkábajárás költségeit, valamint – az előző évi adatok alapján – a reprezentációs kiadásokat. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások és 
reprezentáció 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 következőt emelem ki: 

- a Megyeháza üzemeltetéséhez (2. számú melléklet II. fejezet 2. cím, 1. alcím) való 
hozzájárulásként 20.600 E Ft-ot javasolok biztosítani a Nógrád Megyei 
Kormányhivatallal 2013-ban kötött „Helységhasználati és üzemeltetési szerződés” 
alapján;  

- Általános tartalékként 4 M Ft előirányzatot (2. számú melléklet VII. fejezet, 1. cím) 
tartalmaz a javaslat. 

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) előirányzat lehetőségein 
belül a megyei rendezvények, kiadványok támogatási rendszerét. A 2014. évi keret 
maradványa (egyben elkötelezettsége) alapján 590 E Ft-ot, továbbá 2015. évi 
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előirányzatként 2.000 E Ft-ot indítványozok betervezni. Szükséges hangsúlyozni, 
hogy bár ez a költségvetési jogcím az önként vállalt kategóriába tartozik, ugyanakkor 
a hagyomány és az igen nagy érdeklődés, igény alapján indokolt megtartanunk ezt az 
előirányzatot. 

- az Ügynökség működésével a 2015. évi üzleti tervét tárgyaló áprilisi ülésen szükséges 
„mélyebben” foglalkozni. Jelenleg az elmúlt év eredeti előirányzatával azonos összegű 
támogatást javasolok előirányozni.  

- Az előzőekben kiemeltem, hogy a megye hagyományait tovább öregbítő 
rendezvények, kiadványok fenntartását továbbra is fontos feladatnak tartom. A 
tapasztalati adatok alapján került e feladatra betervezésre összesen 4.891 E Ft (2. 
számú melléklet III. fejezet, 4. cím, 1. alcím), melyből az egyéb működési kiadások a 
2016. évi 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 2015. évi tervezett előirányzat 138.292 E Ft, mely 9,6 %-kal 
több a 2014. évi eredeti előirányzattól. Ennek oka a létszámváltozásból eredő egyszeri kiadás.  

Fejlesztési kiadásokra 17.012 E Ft-ot javasolok előirányozni. Az Elhasználódott eszközök 
pótlására, új eszközök beszerzésére, felújításra (2. számú melléklet VI. fejezet. 1. cím) 11.000 
E Ft került betervezésre, a Megyei Értéktár népszerűsítése 2.190 E Ft felhalmozási kiadást 
tartalmaz. A lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó egyenlege, valamint a 2015. 
évi visszafizetések alapján 3.822 E Ft (2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím) kiadási 
előirányzat biztosítására van lehetőség. 

A fejlesztési kiadások vonatkozásában – az Állami Számvevőszék 2011-ben folytatott 
vizsgálata alapján – kötelezettségként jelentkezik az évenkénti értékcsökkenés bemutatása. A 
vizsgálathoz kapcsolódóan a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal elfogadott intézkedési terv 
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 2014. III. negyedévi eszközállomány 
után elszámolt értékcsökkenés éves szintű összegét. 

 
Megnevezés Összeg ( E Ft) 

Vagyoni értékű jogok 218 
Szellemi termékek 6.635 
Ingatlanok 506 
Gépek, berendezések 4.242 
Járművek 3.714 
Összesen 15.315 

 

Költségvetésünk az elhasználódással arányos forráspótlást nem tesz lehetővé, az évközbeni 
kiadások teljesülése, illetve a többletforrások ismeretében szükséges visszatérni a kérdésre. 

Az engedélyezett létszámkeretet a 3. számú melléklet részletezi. 

A beruházásokra, felújításokra tervezett feladatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 
előirányzatok egy része – tekintettel arra, hogy minimális nagyságrendű fejlesztési jellegű 
forrással rendelkezünk – működési bevétellel fedezett. 
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A 2015. évi költségvetés likviditási terv az 1. számú táblában került részletezésre.  

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 2. számú tábla rögzíti a költségvetési évet 
követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. 

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 volt. 

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. Önkormányzatunk 2015. 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 300.631 E Ft, melynek 98 %-a 
működési jellegű kiadás. A fejlesztésre tervezett 17.012 E Ft-nak csak egy része fedezett 
fejlesztési forrással, melynek következtében a fejlesztési mérleg forráshiányt, míg a működési 
mérleg forrástöbbletet mutat. Sajnos ezekkel a betervezett tételekkel sem tudunk eleget tenni 
az Állami Számvevőszéknek a felhalmozási eszközeink pótlására vonatkozó javaslatával. 
Ennek rögzítését tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 2. 
pontja. 

Költségvetésünkben nagy hangsúlyt kapott a területfejlesztési feladatainknak való minél 
magasabb szintű megfelelés követelménye, mely meghatározza napi működésünket is. Ezzel 
párhuzamosan stabilizálni szükséges a Hivatal létszámgazdálkodását. Folyamatos feladatként 
kell tekinteni a külső források felkutatását, az állami finanszírozás megyék közötti 
kiegyenlítettebb elosztására vonatkozó javaslattételi eljárást. 

A 2015. 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, 2015. január 12. 
 
 
          Skuczi Nándor 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2015. (..….) önkormányzati rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2015. 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) 2015. 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. 
 
 

 
II. fejezet 

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege 

 
2.§  (1) Az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
 
          E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 283.619 17.012 300.631 
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 227.633 2.357 229.990 
Tárgyévi költségvetési hiány összege 55.986 14.655 70.641 
Előző évi maradvány igénybevétele 66.986 3.655 70.641 
Kiadási főösszeg 283.619 17.012 300.631 
Bevételi főösszeg 294.619 6.012 300.631 

 
 (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)  A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési 
fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti 
megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

 (4)   A 2015. évi engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
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 (5)   Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. 
számú melléklete tartalmazza. 
 

 (6)   Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében 
lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető 
kiadásokra fordítható. 
 

 (7)   Az Önkormányzat likviditási tervét az 1. számú, a 2015., 2016., 2017., 2018. 
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, hogy Magyarország a 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő, a megyei 
önkormányzat részére igényelhető kiegészítő, rendkívüli támogatására pályázatot, 
igénylést nyújtson be.  
 

4.§  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal. 
 
 
 

III. fejezet 
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával,  

teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

 
5.§ (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2015. évi zárszámadást tárgyaló 

ülést megelőzően, 2015. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet 
módosításáról. 
 

 (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként 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. fejezet, 1. cím, 1. alcím előirányzata terhére 
finanszírozást biztosítson. 
 

 (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap 2015. évben 38.650 Ft. 
 

 (5)   Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatás 2015. évben bruttó 200.000 Ft, 
mely 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. 
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 (7) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál 
jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető. 
 

 (8) A Hivatal köztisztviselői részére 2015. 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. 

 
 (9)   A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú 

köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában 
szociális keretet elkülöníteni. 
 

6.§ (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 
1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb 
feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és 
teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásáról 
szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a közgyűlésnek. 
 

 (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Országgyűlés, a 
Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat 
számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, a 
költségvetési szervek részére történő felosztásáról és felhasználásáról döntsön. 
A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell 
vezetni. 
 

7.§ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 4.000 
E Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. 
 

8.§   A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának közlönye 2015. éves előfizetési díját 
2015. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

9.§   Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 
 

10.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 2.590 E Ft (e rendelet 2. számú 
mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím), valamint 4.485 E Ft (e rendelet 2. számú 
mellékletének X. fejezet, 1. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot 
tartalmaz. 
 

11.§  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2016. költségvetési évre 
vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2015. költségvetési év éves 
központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, 
legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.  
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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 2015. 
január 1-jétől hatályosak. 
 

 
 

 
Salgótarján, 2015. január 29. 
 
 
    Skuczi Nándor     dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet várható következményeit 

 
 

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

2015. évi költségvetését tartalmazza, 
meghatározva az új feladatoknak és 
struktúrának megfelelő bevételi és kiadási 
előirányzatokat.  

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 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

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. Az elkészített költségvetési 
rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a 
képviselő-testületnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg 
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rendeletét, a kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik 
annak végrehajtását. 
 

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 az étkeztetés 
biztosítása céljából szociális keret elkülönítésére továbbra sincs lehetőség. 
 

6. §-hoz 
A forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján, valamint az 
elnöki hatáskörben elvégezhető előirányzat rendezést szabályozza. 

 
7. §-hoz 

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti. 
 

8. §-hoz 
A rendelkezés Nógrád Megye Önkormányzatának 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. 
 

 
11. §-hoz 

A következő évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti gazdálkodás szabályai kerültek 
rögzítésre. 

12. §-hoz 
A rendelet hatálybalépését szabályozza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedésekről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása 
érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

1. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény alapján – a megyék közül – Nógrád Megye Önkormányzata részesült a 
legalacsonyabb összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy a feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos támogatás 
igénylésében eljárjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  

2. A testület az Állami Számvevőszék 2011 májusában lezárult helyszíni ellenőrzésének 
tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2015. évi költségvetésre 
vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti: 

- pénzintézet felé fennálló kötelezettsége nincs, 
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2015. évi költségvetési 

rendeletben beterjesztett létszámkeretet, 
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettsége 2015. évben nincs, 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. 

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:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2015. január 29. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

2015. 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 147 811      

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 488       

3. Működési bevételek 2 205         3. Dologi kiadások 83 430       

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 228       4. Egyéb működési célú kiadások 12 890       

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

227 633      283 619      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 66 986       

294 619     283 619     

11 000       

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190         5. Beruházások 10 190       

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 167            6. Felújítások 3 000         

9. Felhalmozási bevételek 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 822         

2 357         17 012       

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655         

6 012         17 012       

11 000 -      

300 631     300 631     

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési kiadások és bevételek egyenlege

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
2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat     

(VI. módosítás)

2015. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat     

(VI. módosítás)

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200         201 200      1. Személyi juttatások 51 988     47 942           47 242        

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 521                2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 037     13 093           12 619        

3. Működési bevételek 1 000           1 325             2 205          3. Dologi kiadások 100 805   108 128         37 030        

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 865         80 065           21 904        4. Egyéb működési célú kiadások 12 755     29 331           12 890        

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 2 404             5. Irányító szervi támogatások folyósítása 126 079   117 910         138 292      

275 065       285 515         225 309      305 664   316 404         248 073      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 40 938         39 321           33 764        

316 003      324 836        259 073      305 664  316 404        248 073      

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190          6. Beruházások 8 210       9 173             10 190        

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 286                167             7. Felújítások 3 000       3 000             3 000          

9. Felhalmozási bevételek 1 253             8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 322       3 608             3 822          

-                  1 539             2 357          14 532     15 781           17 012        

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193           5 810             3 655          

4 193          7 349            6 012          14 532    15 781          17 012        

320 196      332 185        265 085      320 196  332 185        265 085      

Működési bevételek összesen

Fejlesztési kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Fejlesztési bevételek összesen



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

 1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat     

(VI. módosítás)

2015. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat     

(VI. módosítás)

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Irányító szervi támogatás 126 079       117 910           138 292      1. Személyi juttatások 95 336        110 810           100 569      

2. Működési bevételek 403                  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 741        31 460             26 869        

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 476             2 324          3. Dologi kiadások 46 375        46 142             46 400        

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

126 079       146 789           140 616      167 702      188 412           173 838      

5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 41 623         41 623             33 222        

167 702      188 412          173 838      167 702      188 412          173 838      

5. Beruházások

6. Felújítások

-                  -                      -                  -                  -                      -                  

6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                  

-                  -                      -                 -                 -                      -                 

167 702      188 412          173 838      167 702      188 412          173 838      

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 Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 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         12 500         
1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 11 000          11 000          12 500          12 500          

3. Dologi kiadások 11 000         12 500         
2. 1. Rendezvények, kiadványok 1 500            1 500            -                    -                    

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

II. Hivatal kiadásai 155 202       161 338       
1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 125 077        125 077        125 826        130 938        

1. Személyi juttatások 95 336         96 544         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 741         25 782         
3. Dologi kiadások 4 000           3 500           

2. Választással összefüggő kiadások -                    5 112            
1. Személyi juttatások 4 025           
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 087           
3. Dologi kiadások 

2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 20 887          28 325          20 600          28 600          
3. Dologi kiadások 20 887         20 600         

2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 438            8 000            
3. Dologi kiadások 7 438           8 000           

3. 1. Számlavezetés költsége 800               1 800            800               1 800            
3. Dologi kiadások 800              800              

2. Egyéb kiadások 1 000            1 000            
3. Dologi kiadások 1 000           1 000           

I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) 167 702       167 702        167 702        167 702        173 838       173 838        173 838        173 838        

I.-II. cím bevételei 167 702       167 702       167 702       167 702       173 838       173 838       173 838       173 838       
1. Működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 2 324           
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 41 623         33 222         
5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

6. Irányító szervi támogatás 126 079       138 292       

2015. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 
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2014. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

1



Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

2015. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2014. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 74 180         79 694         
1. 1. Bizottságok költsége 23 165          71 425          21 778          61 705          

1. Személyi juttatások 18 240         17 520         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 925           4 258           

2. Kitüntetések, díjak 1 500            800               
3. Dologi kiadások 1 500           800              

3. Elnöki kabinet kiadásai 46 760          39 127          
1. Személyi juttatások 33 748         29 222         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 112           8 105           
3. Dologi kiadások 3 900           1 800           
4. Egyéb működési célú kiadások

2. 1. Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége -                    -                    10 000          10 000          
3. Dologi kiadások 1 000           7 810           
3. Beruházások 2 190           

3. 1. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 2 755            2 755            2 590            2 590            
4. Egyéb működési célú kiadások 2 755           2 590           

4. 1. Rendezvények, kiadványok -                    -                    4 891            5 399            
1. Személyi juttatások 500              
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256              
3. Dologi kiadások 3 835           
4. Egyéb működési célú kiadások 300              

2. Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei -                    508               
3. Dologi kiadások 508              

IV. Szolgáltatások 11 370         10 772         
1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 11 370          11 370          10 772          10 772          

3. Dologi kiadások 11 370         10 772         
4. Egyéb működési célú kiadások

V. Egyéb kiadások 1 297           2 020           
1. 1. Számlavezetés költsége 800               1 297            1 020            2 020            

3. Dologi kiadások 800              1 020           
2. Egyéb kiadások 497               1 000            

3. Dologi kiadások 497              1 000           
VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, f elújítás 11 000         11 000         

1. 1. Eszközök beszerzése 11 000          11 000          11 000          11 000          
5. Beruházások 8 000           8 000           
6. Felújítások 3 000           3 000           

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

3. Dologi kiadások 4 000           4 000           
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

2015. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2014. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 84 378         11 000         

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

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások 10 000         10 000         
2. 1. Követeléskezelés 1 000            1 000            1 000            1 000            

3. Dologi kiadások 1 000           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           3 822           
1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 322            3 322            3 822            3 822            

7. Kölcsön nyújtása 3 322           3 822           
X. Esélyek Háza programok támogatása 3 570           4 485           

1. 1. Pályázati program költségei 3 570            3 570            4 485            4 485            
3. Dologi kiadások 3 570           4 485           

XI.

1. 1.   I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 126 079        126 079        126 079       138 292        138 292        138 292       
4. Irányító szervi támogatások folyósítása 126 079       138 292       

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) 265 085       265 085        265 085        265 085        

III.-XI. cím bevételei 320 196        320 196        320 196        319 196       265 085        265 085        265 085        265 085       
1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200       
2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3. Működési bevételek 1 000           2 205           
4. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 72 865         21 904         
5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190           
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 167              
9. Előző évi működési maradvány igénybevétele 40 938         33 764         
10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193           3 655           

Technikai összegezés 640 392       639 392        639 392        639 392        319 196        795 255       795 255        795 255        795 255        265 085        
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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 4 1 5

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 27 1 28

Összesen 31 1 1 33

Közfoglalkoztatott 0 0



RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 

4. számú melléklet

Megnevezés
 Előirányzat                

E Ft 

Számítástechnikai eszközök, berendezések, 
immateriális javak

                     500    

Irodabútor                      500    

Jármű beszerzés                   7 000    

Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése                   2 190    

Összesen 10 190                

Iroda felújítás 3 000                  

Összesen 3 000                  

Beruházási kiadok

Felújítási 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap  Működési kiadás 
 Előző évi 

maradvány 
igénybevétele 

 Fejlesztési, 
felújítási 
kiadások 

 Nógrád 
Megyei 
Értéktár 

népszerű-    
sítése 

 Esélyek 
Háza 

Összesen Bevétel Egyenleg

70 641    

Január 15 160              1 495        16 655       15 000      68 986    

Február 36 183              1 495        37 678       14 500      45 808    

Március 15 160              1 000       1 562       1 495        19 217       14 500      41 091    

Április 15 160              70 641              1 562       87 363       50 000      3 728      

Május 15 160              7 000       3 752       25 912       22 190      6             

Június 15 160              1 562       16 722       16 800      84           

Július 15 160              1 562       16 722       16 657      19           

Augusztus 16 722              16 722       16 757      54           

Szeptember 15 160              3 000       18 160       18 257      151         

Október 15 160              15 160       15 110      101         

November 15 160              15 160       15 100      41           

December 15 160              15 160       15 119      -              

Összesen 204 505            70 641              11 000     10 000     4 485        300 631     229 990    

Várható maradvány

MINDÖSSZESEN 204 505            70 641              11 000     10 000     4 485        300 631     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2015., 2016., 2017., 2018 évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2015. év                                

E Ft.
2016. év                               

E Ft.
2017. év                               

E Ft.
2018. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2015. év                                
E Ft.

2016. év                               
E Ft.

2017. év                               
E Ft.

2018. év                                
E Ft.

1.
Helyi önkormányzat működésének 
általános támogatása

201 200   250 000   280 000   300 000   1. Személyi juttatások 147 811   149 811   158 000   170 000   

2.
Működési célú központosított előirányzat, 
kiegészítő támogatás

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 488    41 189    44 000    49 000    

3. Működési bevételek 2 205      3. Dologi kiadások 83 430    100 000   103 000   105 000   

4.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

24 228    15 000    4. Egyéb működési célú kiadások 12 890    

5.
Működési célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

227 633   265 000   280 000   300 000   283 619   291 000   305 000   324 000   

6. Működési jellegű pénzmaradvány 66 986    30 000    30 000    30 000    

294 619  295 000  310 000  330 000  283 619  291 000  305 000  324 000  

7.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartásonon belülről

2 190      5. Beruházások 10 190    4 000      5 000      6 000      

8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

167         6. Felújítások 3 000      3 000      3 000      3 000      

9. Felhalmozási bevételek 7. Kölcsön nyújtása 3 822      

2 357      -              -              0 17 012    7 000      8 000      9 000      

10. Fejlesztési pénzmaradvány 3 655      3 000      3 000      3 000      

6 012      3 000      3 000      3 000      17 012    7 000      8 000      9 000      

300 631  298 000  313 000  333 000  300 631  298 000  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 teljesült 

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                      79 464                    88 586                    

Pályázati forrás várható teljesülése Megnevezés Összeg E Ft.
2013-ban előleg 20 000                    
2014. évi teljesülés 54 492                    
2015-ben elszámolás 14 094                    
Összesen: 88 586                    


