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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző 
által …… előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ugyanakkor Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény 2015. július 3-án kihirdetésre került, így ismertek a központi 
költségvetési kapcsolataink, egyéb más források vonatkozásában előreláthatóan 2016 
januárjában, februárjában sem lesz számszaki szempontból pontosabb információnk. 
Figyelembe véve e tényezőket javasolom, hogy még az év kezdete előtt alkossuk meg a 
pénzügyi, gazdálkodási keretünket meghatározó rendeletet, ezzel biztosítva azt, hogy január 
1-jétől rendelkezünk költségvetéssel, így ún. átmeneti gazdálkodással érintett időszaka nem 
lesz a 2016. évnek. 

A leírtak alapján, továbbá az Áht. 23. §-ában foglaltak szerint Nógrád Megye Önkormányzata 
2016. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem a közgyűlés elé.  

Rövidítések jegyzéke: 
 
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 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 

Mötv. 

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

Tftv. 

2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

Korm. rendelet 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 

Kvtv. 

Általános Forgalmi Adó ÁFA 
Integrált Területi Program ITP 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 
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Általános feltételek 
 

Makrogazdasági környezet 

2010-óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, az államadósság csökkentése, a 
költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt években jelentős 
strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az 
adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Magyarország 2013 júniusában kikerült a 
2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól, mely alapján elmondható, hogy a költségvetési és 
pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a 
munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására 
irányuló törekvések sikeresek voltak. A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly 
jelentős javulása, az állam és a háztartások eladósodottságának mérséklődése hozzájárult 
ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetés és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az 
államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, 
a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív 
fordulatot. 

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, emellett a költségvetési politika prioritásnak tekinti a gazdasági 
növekedés támogatását, illetve megőrzését. A leírtakkal összhangban a 2016. évi főbb 
célterületek és a legfontosabb változások a következők: 

1. családok helyzetének javítása, 
2. munkahelyteremtés, rászorulók támogatása, 
3. uniós programok lehetőségeinek kihasználása, 
4. adó-és járulékpolitikai célkitűzések, életpályaprogramok, bérrendezések. 

Önkormányzatunk alapfeladataira tekintettel, a felsorolásból különösen a harmadik célterület 
részletezését tartom szükségszerűnek. Magyarországra az új, 2014-2020-as uniós 
költségvetési ciklusban összesen 12 ezer milliárd Ft forrás érkezik. A rendelkezésre álló 
összes forrás lehívása mellett ebben a periódusban az elsődleges cél az, hogy versenyképes 
gazdasági szerkezet jöjjön létre. Ennek érdekében a Kormány tartalmilag és formailag is 
átalakította a 2014-2020-as uniós források felhasználásának hazai rendszerét, amelynek célja, 
hogy a fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %-át gazdaságfejlesztésre és 
munkahelyteremtésre fordítsa. A 2014-2020 közötti időszak uniós támogatási kereteit az 
Európai Bizottság által elfogadott Partnerségi Megállapodás határozza meg. A makroszintű 
számok a megyénkre vetítve az alábbiakat jelentik: 
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A megyék integrált területi programjainak megvalósítására a forrást a TOP biztosítja. A 
kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 18 megye területi szintű indikatív forrásallokációját az 
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat rögzíti. 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. 

Az elmúlt években a stratégiai jellegű tervezésre fókuszáltunk, melynek keretén belül olyan 
alapdokumentumok, kritériumrendszerek kerültek a Közgyűlés által elfogadásra, melynek 
végrehajtása 2016 évtől a területfejlesztési munkánk fő irányát fogják jelenteni. A Korm. 
rendelet alapján számos újszerű feladattal találkozunk, mely szerint szervezetünket, annak 
struktúráját folyamatosan monitoringozni, felügyelni szükséges, lehetőségek maximális 
kihasználásával optimalizálni kell a humánerőforrást és a munkafolyamatokat. 
Mozgásterünket azonban jelentősen befolyásolják pénzügyi kereteink. 

 

A 2015. évi gazdálkodásunk tapasztalatai 

A feladatainkat az Mötv. rögzíti, a pénzügyi kereteket pedig a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerinti forrás elosztás, azaz a 201,2 M 
Ft állami támogatás határozta meg. 

Kötelező feladatainkon belül kiemelt jelentőséggel bírt a 2014-2020-as európai költségvetési 
időszakra való felkészülés, a megfelelő módon előkészített, megalapozott tervek elkészítése. 
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 való megfelelés meghatározta a 2014., 2015. évi működést, 
feladatainkat. Az elmúlt években 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 

– 15/2015.(III.03.) Kgy.h. 

 

Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) a Területi Kiválasztási 
Kritérium Rendszer meghatározása 
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– 16/2015.(III.03.) Kgy.h. Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) az első körös intézkedési 
szintű forrásallokáció és indikátorvállalás 

Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében két szervezeti egységgel rendelkezik, 
ezek a Hivatal és az Ügynökség. Folyamatos kihívás volt 2015-ben is, hogy a feladatokkal és 
a pénzügyi lehetőséggel összhangban megteremtsük a megfelelő színvonalú humánerőforrás 
kapacitást, így a két egységnél a következő ún. szervezeti átalakítások történtek: 

- a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) önkormányzati rendelet májusi módosításával megteremtődött a Hivatal 
feladatellátásához igazodó, letisztult osztályszerkezet kialakításának lehetősége. Így 
három egységre tagozódva látjuk el a feladatainkat, ezek az Önkormányzati és Jogi 
Osztály; Közgazdasági és Koordinációs Osztály; valamint a Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály. A lehatárolt tagozódás, a kialakított struktúra biztos alapot 
ad a 2016. évi feladataink megfelelő színvonalon történő ellátásának is.  

- az Ügynökség év elején meglévő öt foglalkoztatottjából februártól három fő 
alkalmazásához szükséges költségvetési fedezetet pályázati támogatás biztosította, 
illetve az év további hónapjaiban a támogatás terhére plusz négy fő felvételére került 
sor. Komoly pénzügyi és likviditási problémát jelentett, hogy a pályázati döntés, 
illetve az előleg kiutalása augusztusig elhúzódott. Ezt az átmeneti időszakot 
önkormányzati támogatással kellett finanszírozni, melynek hatása sajnos negatívan 
érinti a 2016. évi lehetőségeket. A pénzügyi korlátainkat figyelembe véve a Közgyűlés 
döntött arról, hogy az Ügynökség a pályázat, valamint a kapcsolódó ÁFA kifizetése és 
visszaigénylése közötti időben szükséges finanszírozás érdekében éven belül 
visszafizetendő hitelt vegyen fel, a pályázat elhúzódását látva ezt 2016 évre áthúzódó 
futamidőre kellett módosítani. Ez utóbbi hitelügylethez azonban a Kormány 
hozzájárulása szükséges, melynek folyamatát október elején elindítottuk, ugyanakkor 
jelen előterjesztés elkészítéséig még nem született meg a vonatkozó döntés. Tekintettel 
arra, hogy a novemberben kifizetendő ÁFA visszaigénylésére legkorábban 2016. 
január végén kerülhet sor, és a hitelt folyósító pénzintézet már ezeket a tételeket nem 
finanszírozza, így az Önkormányzat helytállása, támogatása szükséges, mely 
negatívan hat a likviditásra, illetve a következő év első időszakának pénzügyi 
helyzetére. 

Az elmúlt évi gazdálkodás összefoglaló értékelését a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni, 
azonban jelen előterjesztés keretein belül is hangsúlyozni szükséges, hogy a Hivatal által 
kontrollált pénzügyi-gazdasági folyamatokat a maximális takarékosság jellemezte. 
Ugyanakkor az előzőekben részletezettek alapján mozgásterünk kötöttebb, előfinanszírozási 
lehetőségünk szinte teljesen beszűkült.  

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladatokat is tartalmazott költségvetésünk. Az 
„Esélyek Háza” működéséhez a szükséges anyagi fedezetet a központi költségvetés 
biztosította. Az elnöki hatáskörű előirányzat adta lehetőség keretein belül pedig számos 
megyei rendezvény, kiadvány támogatójaként szerepeltünk. 
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A költségvetés általános indokolása 

 
2016. 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.  

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. Ennek jelentőségét megnöveli az, hogy 
a Korm. rendelet 2015. novemberi módosítása alapján a megyei önkormányzat – a megye 
területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési 
önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei 
jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá 
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment 
tevékenységének, valamint az alábbi tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a 
települési önkormányzat kéri. 
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Költségtípus Elszámolható 
költség/Összes 
elszámolható 

költség 
maximális 
mértéke 

(%) 
Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban 
megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, 
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást 
tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, 
hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való 
megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni. 

5 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1 
Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 2 
Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5 
Könyvvizsgálat 0,5 
Általános költségek (rezsi) 1 

A projektmenedzsment tevékenységre elszámolható költségek mértéke 2,5 % lehet. Az 
előzetes felmérések alapján számos települési önkormányzat részéről igényként merül fel az, 
hogy részt vegyünk a projektjeik megvalósításában. Ennek pontosítása a közeljövő feladata, 
értelemszerűen összhangban a projektek részletszabályait tartalmazó – várhatóan a 
közeljövőben megjelenő – felhívások ismeretében. Alapul véve a TOP intézkedések 2016-ra 
ütemezett kötelezettségvállalását, valamint azt, hogy vélhetően a „nagyobb” önkormányzatok 
nem fogják kérni Önkormányzatunk közreműködését, projektmenedzsmenti feladatokra 
óvatos becslés szerint 250 M Ft-ot meghaladó összeget is kaphatunk. Problémát jelent 
azonban, hogy ezt a forrást a projekt szakmai előrehaladásának arányában lehet lehívni a 
jelenlegi szabályokat figyelembe véve, így likviditás szempontjából előfinanszírozás, 
„forgóeszköz” szükséges. A költségvetés oldaláról ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy 
jelenleg nem rendelkezünk bevételt alátámasztó dokumentumokkal, így az eredeti 
költségvetésben ezzel a forrással nem lehet számolni. Fontos tényező továbbá a likviditás 
érdekében az előfinanszírozás kérdésköre, melyre a továbbiakban még részletesebben kitérek.  

Kiemelendő a felsőoktatás, kutatás, innováció területe; továbbra is nyitottak kell, hogy 
legyünk az együttműködésekre, a közös munkára. 

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. 
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Az esélyegyenlőség érdekében, a megyei önkormányzatok között egyedülálló módon, 
továbbra is célszerű működtetni a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. 
A finanszírozásban 2012-től partner az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely szervezet 
2016 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. december 1-jei, nyitó munkajogi 
létszáma 28 fő, ebből 7 alkalmazott az Ügynökségnél eddig pályázati forrásból fedezett 
foglalkoztatottjai voltak. A szóban forgó alkalmazotti körrel a Hivatal vezetője 2 havi, 
határozott idejű munkaviszonyt létesített, elsősorban finanszírozási okok miatt. Az 
Ügynökség létszáma két fő. 

A létszámgazdálkodás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettől, valamint a kötelező feladatok 
munkaerőigényétől függ. A pénzügyi fedezet a jelenlegi ismereteink szerint az állami 
támogatásra és a 2015. évi számított maradványra korlátozódik. További probléma, hogy az 
Ügynökség vállalkozói jellegű bevételei korlátozottak, az ügyvezetéshez kapcsolódó 
költségeket – 2015. évhez hasonlóan – csak önkormányzati támogatás átadásával lehet 
biztosítani.  

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 Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A gazdasági társaság 2016. évi tevékenysége a tulajdonos három 
megyei önkormányzat döntésétől függ, tekintettel arra, hogy a 2007-2013-as uniós 
költségvetési időszakban betöltött közreműködői feladata megszűnik. Lehetőségként felmerül, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrásaik kihasználásával a Kft. elősegítse feladatainkat, 
melyhez a tulajdonosok egyeztetése, összehangolt döntése szükséges. 

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást a középtávú 
tervezés és az ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Jelen előterjesztés kereteit 
a 9/2015. (III. 03.) Kgy. határozattal elfogadott 2014 - 2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági 
program adja. 

A költségvetési rendelet-tervezet a jelenleg ismert adatok figyelembe vételével 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 feladatainak támogatására előirányzott összeg 
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negyedik 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 
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 300 M Ft, mely a megyei 
önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásainak támogatására szolgál a bevételek 
figyelembevételével.  
Tájékoztatásul jelzem, hogy jelen előterjesztés előkészítéséig a 2015. évi igényünkről döntés 
még nem született. Amennyiben a kiegészítő forrásból támogatásban részesülünk, Nógrád 
Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet 6. § (2) bekezdése alapján szükséges eljárni, erről a soron következő módosítás 
alkalmával kell beszámolni. Hangsúlyozni szükséges, hogy feladataink hosszabb távú ellátása 
érdekében elengedhetetlen a kiegészítő támogatás folyósítása. 

Működési bevétel (1. számú melléklet 3. sor): Jelenleg olyan megállapodással, mely 
alátámasztja a tervezést nem rendelkezünk, így nem tartalmaz előirányzatot a vonatkozó 
jogcím. Évközben várható, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által megkötött 
támogatási szerződések nem teljesítéséből eredő követelések kezeléséhez kapcsolódó 
intézkedések költségeit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatni fogja, azonban ennek 
összege jelenleg nem ismert. A Magyar Államkincstár megkeresett azzal, hogy a Pásztón, az 
önkormányzat tulajdonában lévő helyiséget bérbe venné. A tárgyalások elkezdődtek, 
ugyanakkor még visszajelzés nem érkezett részükről. A NORDA ügyvezetője szóban jelezte, 
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hogy a 2015. február 1-jétől bérelt négy irodára a továbbiakban nem tart igényt, így ezzel a 
forrással sem számolhatunk 2016. évben. 

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 5. sor) az 
Ügynökség részére 2015. évben az ÁFA megelőlegezés érdekében folyósított tagi kölcsön 
visszafizetését tartalmazza. 

A 2015. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az 
Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett az Előző évi működési és fejlesztési 
maradvány (1. számú melléklet 6., 10. sorok), melynek pontos összegét a zárszámadási 
rendelet fogja tartalmazni. A jelenlegi számítás során figyelembe vételre került a 2015. 
november végi egyenleg, a december hónapban várható bevételek és kiadások. Az év végi 
maradvány számításánál kalkuláltunk továbbá az Önkormányzatnál az 1648/2015. (IX. 10.) 
Korm. határozat szerinti TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú „Az OP lebonyolításával 
kapcsolatos egyéb feladatok” című pályázatban elszámolt és már augusztustól kifizetett 
költségek visszatérülésével, melynek összege 16 M Ft. 
 
Kiadások 

A kiadások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2015. év, mint bázis év alapján 
számított kiadások, a jelen előterjesztés általános indokolásánál részletezett 
létszámgazdálkodást érintő előirányzat. Az előzőekben részletezett, a TOP-hoz kapcsolódó 
projektekkel összefüggő kiadásokat a bevételek ismeretében költségvetés módosítás keretén 
belül szükséges kezelni. Ez egyben előrevetíti, hogy 2016-ban gyakrabban lesz a testület előtt 
a költségvetés témaköre.  

Személyi juttatások: a Kvtv. alapján – 2015. évhez viszonyítva – változatlan illetményalappal 
(38.650 Ft) és cafetéria-juttatással került beterjesztésre a javaslat. Figyelembe vételre került a 
Kvtv. 57. § (5) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/fő/hó.  Az 
önkormányzati fejezeten belül a tisztségviselők, valamint a bizottsági tagok kiadásai a 
vonatkozó közgyűlési döntések figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A Hivatal 
költségvetése tartalmazza a 2015-ben kialakított osztályszerkezethez igazodó költségeket éves 
szinten, továbbá a területfejlesztési feladatokra hét fő 2 havi költségét (2015. december és 
2016. január hónapra vonatkozóan), előzetes számítások alapján ennek összege 4.627 E Ft. 
További változás az előző évhez, hogy részmunkaidőben indokolt foglalkoztatni a főépítészt, 
akinek feladatai a klasszikus főépítészi feladatokon túl kiegészülnek a TOP végrehajtásához 
kapcsolódó műszaki munkákkal is. A jelenlegi javaslat szerint a vonatkozó szakterület 
létszáma 4,5 fő egész évre, 7 fő két hónapra, illetve az Ügynökségnél további két fő, mellyel 
összefüggő költségek szinte 100 %-ban önkormányzati támogatásból származik. 

Az előirányzatok fedezik továbbá a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó kötelezettségeket, a munkábajárás költségeit, valamint – az előző évi adatokat 
figyelembe véve – a reprezentációs kiadásokat.  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások és 
reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. 
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A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti 
kötelezettségek, továbbá a bázis év tényadatai. 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”-t 
figyelembe véve, továbbá számítva azzal, hogy szóban történt jelzés alapján az 
általunk használt terület bővülhet; 

- Az előzőekben rögzítésre került, hogy a megye hagyományait tovább öregbítő 
rendezvények, kiadványok fenntartását továbbra is fontos feladatnak tartom. A 
tapasztalati adatok alapján került e feladatra betervezésre összesen 4.550 E Ft (2. 
számú melléklet III. fejezet, 4. cím, 1. alcím). 

- 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 szerint továbbra is célszerű működtetni az Elnöki 
hatáskörű döntések (2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím) előirányzat lehetőségein 
belül a megyei rendezvények, kiadványok támogatási rendszerét.  

- Az Ügynökség működése, a 2015. évi üzleti terv módosítása, a 2016. évi terv a jelen 
ülés napirendjén is szerepel. Jelenleg az elmúlt év eredeti előirányzatával azonos 
összegű támogatást javasolok előirányozni. Itt is szükséges hangsúlyozni, hogy az 
Ügynökség szakmai és pénzügyi működése az Önkormányzat finanszírozásától és 
feladatátadásától függ, külső forrásai jelenleg rendkívül korlátozottak. Ez a tény 
likviditás oldaláról is kedvezőtlenül érinti önkormányzatunkat. 

Az Irányító szervi támogatás (1.2 számú melléklet 1. sor) keretén belül biztosított a Hivatal 
működésének finanszírozása. A 2016. évi tervezett előirányzat 139.574 E Ft, mely közel 
azonos a 2015. évi eredeti előirányzattal.  

Fejlesztési kiadásokra 10.847 E Ft-ot javasolok előirányozni. Az Elhasználódott eszközök 
pótlására, új eszközök beszerzésére, felújításra (2. számú melléklet VI. fejezet. 1. cím) 7.000 E 
Ft került betervezésre, elsősorban az irodákhoz kapcsolódó infrastruktúrára, továbbá 
számítástechnikai eszközökre. A lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó 
egyenlegét, valamint a 2016. évi visszafizetéseket figyelembe véve 3.847 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 
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arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is 
javaslatot kell tenni. A következő táblázat tartalmazza a 2015. III. negyedévi eszközállomány 
után elszámolt értékcsökkenés éves szintű összegét. 

Megnevezés Összeg ( E Ft) 
Vagyoni értékű jogok 218 
Szellemi termékek 1.203 
Ingatlanok 524 
Gépek, berendezések, járművek 8.002 
Összesen 9.947 

 

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

Az engedélyezett létszámkeretet, mely egyben a terv szintjén megegyezik a statisztikai 
létszámmal, 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. 

A 2016. évi költségvetés likviditási terv az 1. számú táblában került részletezésre.  

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint 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 döntéseket az eredeti költségvetés nem tartalmaz. 

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és 
önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. 
Önkormányzatunk 2016. 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 döntésekre elkülönített összeg 
minősül. Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek. 

A bizottsági üléseken jeleztük, hogy a decemberi pénzügyi folyamatok alapján szükségessé 
válhat a jelen előterjesztéssel beterjesztett rendelet tervezet változtatása. Az elmúlt két hét és a 
várható decemberi teljesítés adatait figyelembe véve bizottságok által már tárgyalt 37-
74/2015. ikt. számú előterjesztés és jelen javaslat közötti különbségek a következők: 

A 2015. évi költségvetés IV. módosítása tartalmazza a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház újabb programjával kapcsolatos előirányzat rendezést. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 7.000 E Ft-tal támogatja a családoknak szóló, szemléletformáló 
programot. A támogatással 2016. március 31-éig kell elszámolni. Figyelembe véve a projekt 
szakmai tevékenységét a feladatok jelentős része 2016-ban fog teljesülni. Tekintettel arra, 
hogy a támogatás teljes összege 2015 decemberében leutalásra került, szükséges az előző évi 
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maradvány igénybevételével párhuzamosan a vonatkozó kiadásokat (2. számú melléklet X.1.2. 
Palóc Esély program) betervezni. 

2015. december 9-én értesültünk arról, hogy a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 7. pontjában szabályozott 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott igényünkre 17.066 E Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesülünk. A támogatást a megyei területfejlesztési és 
koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítésére használhatjuk fel a 
folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig. Tekintettel arra, hogy 2015. december 11-
én leutalásra került a támogatás, a felhasználás záró időpontja 2016. március 11. A 
támogatás fedezi a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály személyi juttatásait és a 
kapcsolódó járulékokat, valamint az Ügynökség támogatását. A határozati javaslat 2. pontja 
szerint felhatalmazást kérek a támogatás elszámolására. 

 
Összegzés 

 
Az előkészített költségvetési javaslat jellemzője, hogy csak olyan bevételi tételeket tartalmaz, 
melyek „biztosak”, ugyanakkor az is látható, hogy a TOP végrehajtásához kapcsolódó 
folyamatokkal összefüggésben év közben, az eddigiekkel megszokott gyakorlattól eltérően, 
többször szükségessé válik a rendelet módosítása. Ez egyben a folyamatos tájékoztatási 
kötelezettség miatt is fontos szempont. Az előterjesztés indokolása során is több ponton 
hangsúlyoztam, hogy 2016-ban számos újszerű feladattal, munkamódszerrel kell 
megbirkózni, ugyanakkor ennek likviditási menedzselése komoly kihívást jelent. Az látható, 
hogy a TOP végrehajtás humánerőforrás költségét szükséges lenne megelőlegezni, 
ugyanakkor az állami támogatásból és az előző évi maradványból erre nincs fedezet. Az 
előzetes számításaink alapján félévig, minimális szinten 50 M Ft forrás kellene annak 
érdekében, hogy a Korm. rendelet által előírtaknak meg tudjunk felelni. Ebből az összegből a 
humánerőforráson túl az informatikai, és egyéb infrastruktúrát érintő beszerzések is 
megvalósíthatóak lennének. Az előfinanszírozás szükségességét több fórumon jeleztük és 
tájékoztattuk ezzel kapcsolatban a Fejlesztési Miniszteri Biztos urat is. A leírtak alapján 
látható, hogy a TOP-hoz kapcsolódó felhívások megjelenésével párhuzamosan szükséges a 
Kormány pénzügyi segítsége, ezért kérem a határozati javaslat szerinti felhatalmazást. 

A 2016. 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. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására, valamint a kiegészített határozati javaslat elfogadására.  
 
Salgótarján, 2015. december 16. 
          Skuczi Nándor 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2015. (..….) önkormányzati rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. 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 2016. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
 
           E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 252.802 12.464 265.266 
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 207.200  207.200 
Tárgyévi költségvetési hiány összege 45.602 12.464 58.066 
Előző évi maradvány igénybevétele 52.602 5.464 58.066 
Kiadási főösszeg 252.802 12.464 265.266 
Bevételi főösszeg 259.802 5.464 265.266 

 
 (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 2016. évi engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

 (5)   Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. 
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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 2016., 2017., 2018., 2019. 
évi költségvetés mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza. 
 

3.§  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi zárszámadást tárgyaló 

ülést megelőzően, 2016. 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 2016. évben 38.650 Ft. 
 

 (5)   Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatás a 2016. 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. 
 

 (7) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál 
jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető. 
 

 (8) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés 
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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 ha az Országgyűlés, a Kormány, 
illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára 
meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó 
szerződések alapján többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési 
szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, 
továbbá felhasználásáról döntsön. A változást a soron következő költségvetési 
rendelet módosításakor át kell vezetni. Amennyiben az Önkormányzat részesül 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet I.7. és a III.4. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékból 
nyújtott támogatásból, a 2016. évi előirányzatokat, kötelezettségvállalást és 
felhasználást, elszámolást szükség szerint rendezze, erről a költségvetés soron 
következő módosítása alkalmával számoljon be. 

   
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 2016. éves előfizetési díját 
2016. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

9.§   Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 
 

10.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 3.000 E Ft (e rendelet 2. számú 
mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím), valamint 1.570 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 2017. költségvetési évre 
vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2016. költségvetési év éves 
központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, 
legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.  



 17 

 
IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

  
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
    Skuczi Nándor            dr. Szabó József 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei jegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet várható következményeit 

 
 

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

2016. 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. 

 
 
 
 



 18 

INDOKOLÁS 
Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelethez 
 

Általános indokolás 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a 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 február 15-éig kell beterjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2016. évi költségvetésére 
vonatkozóan alkotja meg 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. Itt került rögzítésre, 
emennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó 
szerződések alapján többletforráshoz jut az Önkormányzat, a végrehajtás érdekében ennek 
előirányzati, kötelezettségvállalási és felhasználási szintjét rendezheti a Közgyűlés elnöke, 
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melyről a soron következő ülésen be kell számolni, a szükséges átvezetéseket a rendeletben 
eszközölni kell. Szintén így kell eljárni, ha a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján 
a megyei tartalék előirányzatból támogatást kapunk, tekintettel arra, hogy ennek felhasználási 
határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja. 

 
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. 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedésekről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása 
érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

1. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
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 közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 7. pontjában 
szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2015-ben kapott 
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17.066 E Ft vissza nem térítendő támogatással elszámoljon, ennek érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
Határidő: 2016. március 11. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtásához kapcsolódó humánerőforrás kapacitás és egyéb infrastruktúrát érintő 
beszerzések fedezetéhez szükséges pénzügyi, likviditási eszközök biztosítása 
érdekében járjon el, a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat e határozat 2. 
pontja szerint többletforráshoz jut, gondoskodjon az optimális és költségkímélő 
végrehajtó szervezet kialakításáról, erről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

5. A testület az Állami Számvevőszék 2011 májusában lezárult helyszíni ellenőrzésének 
tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2016. évi költségvetésre 
vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti: 

- pénzintézet felé fennálló kötelezettsége nincs, 
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2016. évi költségvetési 

rendeletben beterjesztett létszámkeretet, 
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettsége 2016. 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. 
 

6. 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. december 17. 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

2016. 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 131 598      

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 919       

3. Működési bevételek 3. Dologi kiadások 71 735       

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb működési célú kiadások 13 550       

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 000         

207 200      252 802      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 52 602       

259 802     252 802     

7 000         

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 5. Beruházások 6 617         

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Felújítások 2 000         

9. Felhalmozási bevételek 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 847         

-                 12 464       

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 5 464         

5 464         12 464       

7 000 -        

265 266     265 266     

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
2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200         201 200      1. Személyi juttatások 47 242         62 641           42 603        

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 17 423           2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 619         16 551           11 740        

3. Működési bevételek 2 205           12 355           3. Dologi kiadások 37 030         304 465         35 335        

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 904         290 280         4. Egyéb működési célú kiadások 12 890         29 441           13 550        

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 303                6 000          5. Irányító szervi támogatások folyósítása 138 292       142 459         139 574      

225 309       521 561         207 200      248 073       555 557         242 802      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 764         46 518           42 602        

259 073       568 079        249 802      248 073       555 557        242 802      

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190           5 236             6. Beruházások 10 190         18 865           6 617          

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 167              198                7. Felújítások 3 000           3 000             2 000          

9. Felhalmozási bevételek 4 107             8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 822           3 853             3 847          

2 357           9 541             -                  17 012         25 718           12 464        

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655           3 655             5 464          

6 012           13 196          5 464          17 012         25 718          12 464        

265 085       581 275        255 266      265 085       581 275        255 266      

Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen

Fejlesztési kiadásokFejlesztési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

 1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Irányító szervi támogatás 138 292      142 459           139 574      1. Személyi juttatások 100 569      112 907           88 995        

2. Működési bevételek 1 775               2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 869        30 202             24 179        

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 324          3 434               3. Dologi kiadások 46 400        41 670             36 400        

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

140 616      147 668           139 574      173 838      184 779           149 574      

5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 222        37 111             10 000        

173 838      184 779          149 574      173 838      184 779          149 574      

5. Beruházások

6. Felújítások

-                  -                      -                  -                  -                      -                  

6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                  

-                 -                      -                 -                 -                      -                 

173 838      184 779          149 574      173 838      184 779          149 574      

I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

I. Tárgyévi működési bevételek

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások



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         6 000           
1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 12 500          12 500          6 000            6 000            

3. Dologi kiadások 12 500         6 000           
2. 1. Rendezvények, kiadványok -                    -                    -                    -                    

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások

II. Hivatal kiadásai 161 338       143 574       
1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 125 826        130 938        115 674        115 674        

1. Személyi juttatások 96 544         88 995         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 782         24 179         
3. Dologi kiadások 3 500           2 500           

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 20 600          28 600          20 600          26 100          
3. Dologi kiadások 20 600         20 600         

2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 8 000            5 500            
3. Dologi kiadások 8 000           5 500           

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) 173 838       173 838        173 838        173 838        149 574       149 574        149 574        149 574        

I.-II. cím bevételei 173 838       173 838       173 838       173 838       149 574       149 574       149 574       149 574       
1. Működési bevételek

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

4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 222         10 000         
5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

6. Irányító szervi támogatás 138 292       139 574       

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 
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2015. 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 

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2015. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 79 694         66 425         
1. 1. Bizottságok költsége 21 778          61 705          21 777          57 967          

1. Személyi juttatások 17 520         17 520         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 258           4 257           

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

3. Elnöki kabinet kiadásai 39 127          35 390          
1. Személyi juttatások 29 222         25 083         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 105           7 483           
3. Dologi kiadások 1 800           2 824           
4. Egyéb működési célú kiadások

2. 1. Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége 10 000          10 000          400               400               
3. Dologi kiadások 7 810           400              
3. Beruházások 2 190           

3. 1. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 2 590            2 590            3 000            3 000            
4. Egyéb működési célú kiadások 2 590           3 000           

4. 1. Rendezvények, kiadványok 4 891            5 399            4 550            5 058            
1. Személyi juttatások 500              
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256              
3. Dologi kiadások 3 835           4 000           
4. Egyéb működési célú kiadások 300              550              

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

IV. Szolgáltatások 10 772         7 100           
1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 10 772          10 772          7 100            7 100            

3. Dologi kiadások 10 772         7 100           
4. Egyéb működési célú kiadások

V. Egyéb kiadások 2 020           8 020           
1. 1. Számlavezetés költsége 1 020            2 020            1 020            8 020            

3. Dologi kiadások 1 020           1 020           
2. Egyéb kiadások 1 000            7 000            

3. Dologi kiadások 1 000           7 000           
VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, f elújítás 11 000         7 000           

1. 1. Eszközök beszerzése 11 000          11 000          7 000            7 000            
5. Beruházások 8 000           5 000           
6. Felújítások 3 000           2 000           

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 

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2015. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 11 000         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. Európai Uniós forrásból megvalósulő pályázatok -                    -                    -                    -                    

3. Dologi kiadások 

5. Beruházások

IX. Lakásalap 3 822           3 847           
1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 822            3 822            3 847            3 847            

7. Kölcsön nyújtása 3 822           3 847           
X. Esélyek Háza programok támogatása 4 485           8 300           

1. 1. Pályázati program költségei 4 485            4 485            1 570            8 300            
3. Dologi kiadások 4 485           1 570           

2. Palóc Esély program 6 730            
3. Dologi kiadások 5 113           
5. Beruházások 1 617           

XI.

1. 1.   I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 138 292        138 292        138 292       139 574        139 574        139 574       
4. Irányító szervi támogatások folyósítása 138 292       139 574       

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) 265 085       265 085        265 085        265 085        255 266       255 266        255 266        255 266        

III.-XI. cím bevételei 265 085        265 085        265 085        265 085       255 266        255 266        255 266        255 266       
1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200       
2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3. Működési bevételek 2 205           
4. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 21 904         
5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 000           
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 33 764         42 602         
10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655           5 464           

Technikai összegezés 795 255       795 255        795 255        795 255        265 085        765 798       765 798        765 798        765 798        255 266        
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Nógrád Megye Önkormányzata 
engedélyezett létszámkerete 

(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli 
alkalmazott

Összesen

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 1 3

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 29 2 31

Összesen 31 2 1 34

Közfoglalkoztatott 3 3



RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 

4. számú melléklet

Megnevezés
 Előirányzat                

E Ft 

Törzstőke befizetés                   1 500    

Számítástechnikai eszközök, berendezések, 
immateriális javak

                  1 500    

Irodabútor                   2 000    

Esélyek Háza programhoz kapcsolódó 
informatikai beszerzés

                  1 617    

Összesen 6 617                  

Iroda felújítás 2 000                  

Összesen 2 000                  

Beruházási kiadok

Felújítási 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap  Működési kiadás 
 Előző évi 

maradvány 
igénybevétele 

 Fejlesztési, 
felújítási 
kiadások 

 Esélyek 
Háza 

Összesen Bevétel Egyenleg

58 066    

Január 15 731              4 278                1 570        21 579       16 766      53 253    

Február 15 732              4 278                1 617        21 627       16 766      48 392    

Március 15 732              4 278                2 000       5 113        27 123       16 766      38 035    

Április 15 732              4 278                20 010       16 766      34 791    

Május 21 732              4 278                5 000       31 010       22 766      26 547    

Június 15 732              4 278                20 010       16 766      23 303    

Július 15 732              4 278                20 010       16 766      20 059    

Augusztus 15 732              4 278                20 010       16 766      16 815    

Szeptember 15 732              4 278                3 847       23 857       16 766      9 724      

Október 15 732              4 278                20 010       16 766      6 480      

November 15 732              4 278                20 010       16 766      3 236      

December 15 732              4 278                20 010       16 774      -              

Összesen 194 783            51 336              10 847     8 300        265 266     207 200    

Várható maradvány

MINDÖSSZESEN 194 783            51 336              10 847     8 300        265 266     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2016. év                                

E Ft.
2017. év                               

E Ft.
2018. év                               

E Ft.
2019. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2016. év                                
E Ft.

2017. év                               
E Ft.

2018. év                               
E Ft.

2019. év                                
E Ft.

1.
Helyi önkormányzat működésének 
általános támogatása

201 200   250 000   280 000   300 000   1. Személyi juttatások 131 598   149 811   158 000   170 000   

2.
Működési célú központosított előirányzat, 
kiegészítő támogatás

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 919     41 189     44 000     49 000     

3. Működési bevételek 3. Dologi kiadások 71 735     100 000   103 000   105 000   

4.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

15 000     4. Egyéb működési célú kiadások 13 550     

5.
Működési célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

6 000       

207 200   265 000   280 000   300 000   252 802   291 000   305 000   324 000   

6. Működési jellegű pénzmaradvány 52 602     30 000     30 000     30 000     

259 802   295 000   310 000   330 000   252 802   291 000   305 000   324 000   

7.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartásonon belülről

5. Beruházások 6 617       4 000       5 000       6 000       

8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

6. Felújítások 2 000       3 000       3 000       3 000       

9. Felhalmozási bevételek 7. Kölcsön nyújtása 3 847       

-               -               -               0 12 464     7 000       8 000       9 000       

10. Fejlesztési pénzmaradvány 5 464       3 000       3 000       3 000       

5 464       3 000       3 000       3 000       12 464     7 000       8 000       9 000       

265 266   298 000   313 000   333 000   265 266   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

A mérlegek nem tartalmazzák a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó bevételeket, kiadásokat.


