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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat és az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv(ek) éves költségvetési beszámolóját a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni. Ennek a kötelezettségnek jelen előterjesztéssel teszek eleget. 

A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző, mint a hivatal vezetője nyilatkozatot tett arról, hogy az 
abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges 
adatokat, a beszámoló tartalma valós; továbbá gondoskodott a belső kontrollrendszerek 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. 

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. január 1-jétől önálló költségvetési szerv, így beszámolási, könyvvezetési 
kötelezettsége is önálló. Ezen ok alapján a két nemzetiségi önkormányzat beszámolóját nem 
tartalmazza önkormányzatunk zárszámadása. 

 
A beszámolóban használt rövidítések: 

Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM 
Nógrád Megye Önkormányzata Önkormányzat 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Hivatal 
Területi Választási Iroda TVI 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ügynökség 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács NMTT 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. 

NORDA 

Magyar Államkincstár MÁK 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata MJV 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 

Tftv. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht. 
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet 

Áhsz. 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 
Integrált Területi Program ITP 
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-
1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású pályázat 

ÁROP 

Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere 
keretében támogatott TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005 
azonosítószámú „Nógrád megyei Humán fejlesztési Stratégia 
kidolgozása és az erre vonatkozó módszertan kialakítása” 
pályázat 

TÁMOP 
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I. 

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 
Gazdálkodásunkat alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény alapján biztosított forrás határozta meg.  

A 2015. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák: 

a) Területfejlesztési tervezési feladatok, a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra való 
felkészülés 

A 2014-2020-as időszak uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések vonatkozásában az egyik 
legjelentősebb dokumentum az ITP, mely meghatározza a TOP forráskeret felhasználási 
rendszerét. Az NGM által kiadott tervezésmódszertan alapján a Közgyűlés a 15/2015. (III. 03.) 
Kgy. határozatával fogadta el a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, valamint a 16/2015. 
(III. 03.) Kgy. határozatával az első körös intézkedési szintű forrásallokációt és 
indikátorvállalást. A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Területfejlesztési Bizottság 
véleményezte az ITP első körös változatát, majd a 20/2015. (IV. 01.) TERB határozattal 
elfogadta. Az Irányító Hatóság a vonatkozó dokumentumot minőségbiztosítás céljából 
felülvizsgálta, mely  alapján  a  Közgyűlés  a  32/2015. (V. 7.)  Kgy.  határozatával  elfogadta  az  
ITP-t. A Kormány az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozattal jóváhagyta a „Nógrád Megye 
Integrált Területi Programja” dokumentumot, egyben kötelezte Önkormányzatunkat, hogy a 
Kormányhatározat szerinti értékek pontosan kerüljenek átvezetésre az ITP-ben. Így a 
véglegesnek minősíthető ITP-ről közgyűlésünk a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozatával döntött. 

Fontos „mérföldkő” a TOP felhívások megjelenése december második felében. A felhívások 
alapján elkezdődhetett a települési igények pontosítása, előkészítése.  

b) A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szer-
ződésállományához fűződő feladatok 

Az elmúlt évek kiemelt feladata volt a támogatási szerződésekkel kapcsolatos, minél nagyobb 
számú ellenőrzés lebonyolítása annak érdekében, hogy az aktív szerződésállomány jelentősen 
csökkenjen. A feladat volumenét és eredményét jól szemlélteti a következő táblázat: 

 
  

Év Január 1-én folyamatban 
lévő, le nem zárt 

szerződések 

Évközben lezárt 
szerződések 

December 31-én 
folyamatban lévő, le 
nem zárt szerződések 

2012. 1.734 263 1.471 
2013. 1.471 1.078 393 
2014. 393 267 126 
2015. 126 105 21 

  

Az NMTT-től átvett szerződések kezelését 2013-tól a Hivatal végzi, átvéve a feladatot az 
Ügynökségtől. Jelenleg ez a feladat már csak a követeléskezelésre korlátozódik, melyhez 
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ügyvéd közreműködését vettük igénybe. A követeléskezelést a NFM is támogatja, 
ugyanakkor megnehezíti a tervezhetőséget, hogy a Minisztérium – több éve – csak az év 
végén keresi meg önkormányzatunkat ezzel a feladattal, ugyanakkor visszamenőleg tárgyév 
április 1-jétől. A követeléskezelésben érintett hat gazdasági társaságból három felszámolás 
alatt áll, a másik hárommal kapcsolatban a feladattal megbízott ügyvéd a szükséges 
eljárásokat elindította. Jelzem, hogy jelen ülésen tárgyaljuk a 2015. évben végzett 
területfejlesztési feladatokról szóló átfogó ismertetést, mely jelen témáról is részletesebb 
információkat tartalmaz. 

c) Kapcsolattartás az önkormányzatokkal 

A partnerség megteremtése érdekében a települési önkormányzatokkal már a tervezési 
folyamat kezdetén felvettük a kapcsolatot. A folyamat előrehaladásával, ahogyan az egyes 
részdokumentumok, dokumentumok elkészültek, egyre aktívabb szerephez jutottak, hiszen 
észrevételeikkel, véleményeikkel segítették munkánkat. Projektötleteik gerincét adják a 
tervdokumentumoknak. 

d) Kapcsolattartás a szomszédos megyei önkormányzatokkal 

Azon esetekben, amikor a megye területén túlmutat egy-egy területfejlesztési ügy, szükséges 
az érintett megyei önkormányzatok közötti koordináció. A Tftv. 14/A. §-a rendelkezik a 
regionális területfejlesztési konzultációs fórumról, amelyet a régió területén működő megyei 
közgyűlések elnökei működtetnek.  

Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Tanács tagjai mind a 
koncepciók, mind a programok tekintetében folyamatosan tájékoztatják egymást, továbbá 
együtt gondolkodnak a megyehatárok mentén fekvő területek együttes fejlesztési 
lehetőségeiről, valamint közös programokról is. A 2015. évben az egyik legjelentősebb 
feladat volt a három megye által közösen „tulajdonolt” NORDA jövőbeli tevékenységével, 
működésével kapcsolatos döntések meghozatala. A NORDA tevékenysége az elmúlt 
időszakban az Észak-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezeti feladataira 
koncentrálódott, ugyanakkor az új uniós költségvetési időszakban ezt a funkciót átveszi a 
MÁK, továbbá a megyei pályázatokkal kapcsolatos egyes munkafázisokat Hegyes Megye 
Önkormányzata, valamint Önkormányzatunk is saját, 100 %-os tulajdonú gazdasági 
társaságával kívánja ellátni. Mindezeket mérlegelve döntött úgy a három tulajdonos megyei 
önkormányzat, hogy a IV. negyedévben drasztikus létszámcsökkentést kell végrehajtani, a 
NORDA jelenlegi struktúráját át kell alakítani. Ez utóbbi 2016. év egyik legjelentősebb 
feladata lesz. 

e) Kapcsolattartás a megyei jogú város önkormányzatával 

A Tftv. 14/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a megyei közgyűlés és a megye területén 
működő megyei jogú város közgyűlése Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot 
működtet. Az eddigi tervezés során az MJV-vel rendszeres konzultációkat tartottunk. A 
programok tekintetében a megyei önkormányzat, valamint az MJV igyekszik közösen 
gondolkodni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban 
szolgálják megyénk fejlődését. 
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A kapcsolattartás jó példája volt, hogy a 2015. május 7-ei megyei és megyei jogú városi 
közgyűlésen bemutattuk egymás ITP-jét, melyen keresztül a két testület tagjai 
megismerhették Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata területfejlesztési programjához kapcsolódó tervezési folyamatát, annak 
aktuális állapotát. 

f) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk 

Immár több évtizedes hagyomány a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közös januári 
Madách Ünnepség, melynek keretén belül átadásra kerül a Madách Díj. 

2015-ben a nemzeti ünnepek kapcsán megrendezendő ünnepi közgyűlések színhelyéül olyan 
településeket választottunk, melyek befogadták rendezvényünket, saját megemlékezéseiket 
igazították a testületünkéhez. Ebből az alkalomból voltunk jelen Palotáson, Bánkon és 
Mátramindszenten. 

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyenap, melyet 
Szentkúton rendeztünk meg. A helyszínhez méltó programon képviseltették magukat a 
„Nógrádikum” cím tulajdonosai, valamint a megye közigazgatási feladatait végző számtalan 
intézmény, szervezet képviselői. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. §-a 
lehetővé teszi a megyei önkormányzatok számára a megyei értéktár létrehozását. A közgyűlés 
a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot, 
mely hivatott az elismerésekre vonatkozó döntések meghozatalára. Védjegyként levédtük a 
,,Nógrádikum” kifejezést. A programot a Földművelésügyi Minisztérium is támogatta, 
melynek segítségével az értékeket népszerűsítő honlap, kisfilm, kiállítás is készült, illetve 
információs pultokat tudtunk kihelyezni a megye kiemelt turisztikai látogatóhelyein, így 
Hollókőn, Ipolytarnócon, Szentkúton és Bujákon.   

g) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatai 

Az esélyegyenlőségi feladataink megvalósítását az Esélyek Háza program koordinálta, 
melyet 2012-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott. A 2015. évi 
költségvetési adatokat (2. számú melléklet 1. cím) tartalmazza az alábbi táblázat: 

Év Összeg 
(E Ft) 

Módosított előirányzat 25.685 
Teljesítés 16.045 

A támogatásból számos rendezvény, program valósulhatott meg. Az Esélyek Háza több 
exponált ünnep (különösen a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódva) lebonyolításában részt 
vett, így a magánemberekhez, szervezetekhez is közvetlenül el tudunk jutni. 
Itt szükséges megemlíteni, hogy a 63/2015. (VI. 11.) Kgy. határozattal elfogadtuk az 
Esélyegyenlőségi Tervünket.  
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h) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink 

Bár költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, kiemelt figyelmet fordítottunk ez évben 
is a megyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Ennek tárgya széleskörű volt, 
rendezvényekre, programokra, kiemelt eseményekre, de működési feltétel javítására is 
biztosítottunk szerény összegű támogatást. Számos falunap, rendezvény a segítségünkkel 
valósulhatott meg, ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy ez a feladat önként vállalt 
jellegű, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni. 
A 35/2015. (V. 7.) Kgy. határozat alapján a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából 
pénzbeli és nem pénzbeli adománygyűjtést szerveztünk, illetve az 54/2015. (VI. 11.) Kgy. 
határozat alapján a pénzadományok megállapodás alapján a Kárpátaljai Ferences Misszió 
Alapítvány, a nem pénzbeli adományok a Nagyszőlősi Ferences Rendház közvetítésével 
kerültek átadásra.  

i) Választások lebonyolítása 

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásának, valamint a megismételt választás pénzügyi 
elszámolása érintette a 2015. évet, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda a TVI 
elszámolását 2015 januárjában hagyta jóvá, ezt követően kerülhetett sor egyes tételek 
kifizetésére. Ezen túl az időközi választások pénzügyi elszámolása és ellenőrzése is 
faladatunk. 

j) A TÁMOP pályázatról 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatok Ellátó 
Főosztálya „A 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és 
összehangolása az EFOP, illetve az érintett operatív programok lehatárolásának 
vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb településekre fókuszálva” projekttervezésre hívta 
fel Nógrád Megye Önkormányzatát. Az 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat rendelkezett a 
tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések 
megkötéséhez történő hozzájárulásról. A Miniszterelnökség 2015. december 3-án kelt 
levelében értesített arról, hogy pályázatunkat 249.723.677 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte, a támogatási szerződést 2015. december 15-én írtuk alá. A pályázat útján 
a következő feladatok valósultak meg: 

1) kidolgozásra és szakmai konferenciákon ismertetésre került a Megyei Humán 
Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges módszertan; 

2) elkészült a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Humán Fejlesztési Stratégia a megye 
egészére vonatkozóan; 

3) a módszertani fejlesztés részeként megtörtént a 2014-2020-ra vonatkozó, 
megyehatáron átnyúló komplex programok feltérképezése, megyei és települési 
prioritások fejlesztési összehangolása, projektek tipizálása, konstrukciós listák 
összeállítása; 

4) kiemelt fejlesztési Térségi Felzárkóztatási és Esélyegyenlőségi Foglalkoztatási terv 
készült; 
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5) középtávú megyei kommunikációs tervvel és költséghatékonyság vizsgálattal is 
rendelkezünk, 

6) beszerzésre került a megyei projektgyűjtő rendszer. 

A feladatok elvégzését követően a kifizetéseket december utolsó időszakában teljesítettük, 
majd 2016. január 31-ig a pénzügyi elszámolás megküldésre került a közreműködő szervezet 
részére. Az elszámolásról jelen anyag összeállításáig még nincs információnk. 

k) Kontroll, ellenőrzési tevékenység  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került beterjesztésre a testület márciusi 
ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül 
bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2015. évi tevékenységet, a belső kontroll rendszer 
működését. 

Az elmúlt évben több alkalommal végzett külső szervezet is ellenőrzést 
Önkormányzatunknál. 

- Az ÁROP pályázatot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, továbbá a 
MÁK is leellenőrizte. 

- A 2014. évi állami támogatás felhasználását a MÁK vizsgálta egyrészről 2015. 
december hónapban, másrészről kérésükre a jelen előterjesztés összeállításával 
egyidejűleg is zajlik az erre vonatkozó pótlólagos adatszolgáltatás. 

- Az Állami Számvevőszék három témakörben is kijelölte Önkormányzatunkat, illetve az 
Önkormányzati Hivatalt ellenőrzésre. A 2014. évi megismételt választásra vonatkozó 
előzetes jelentés-tervezettel már rendelkezünk, a végleges anyag kerül majd 
beterjesztésre a testület elé. A megyei hatókörű múzeum, valamint a Szent Lázár Megyei 
Kórház fenntartói tevékenységére vonatkozó vizsgálattal kapcsolatban jelenleg még csak 
adatbekérésre került sor, az ellenőrzés további munkaszakaszairól nincs információnk. 

 
 

II. 
A beszámoló elemzése 

 
A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészről az Áht. előírásai szerint a 
költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészről az Áhsz. által előírt, 
elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást, maradványkimutatást, 
továbbá a kiegészítő mellékletet. Csatolásra került az Önkormányzat és a Hivatal MÁK-nak 
leadott költségvetési beszámolója is (10., 11. számú melléklet).  

A költségvetési összevont mérlegről 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (1. számú melléklet) 
631.645 E Ft bevételi és 522.244 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 618.462 E Ft 
működési és 13.183 E Ft fejlesztési jellegű. A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében 
merültek fel, vállalkozói tevékenység továbbra sincs az Önkormányzat rendszerében. 
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A kiadásokról 

A következő diagram szemlélteti a teljesült kiadások arányát: 

 

A visszafogott és takarékos gazdálkodásunkat jól mutatja, hogy az éves működési kiadások 
előirányzatának 84 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 58 %-a 
teljesült. A fő számok elemzéséből a következőket emelem ki: 

− a személyi juttatások és járulékai jelentős nagyságrendű megtakarítást mutatnak, melyet 
alátámaszt a 3. számú mellékletben részletezett létszámkeret teljesülése is. Ez utóbbi 
táblázatban feltüntetett adat az éves átlagos statisztikai létszámra vonatkozik; 

− a dologi kiadások teljesülését alapvetően az befolyásolta, hogy – jellegéből adódóan – 
nem teljesült az Általános tartalék; 

− az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg a 2/a. számú mellékletben 
részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások. 
Előirányzati szinten 24.898 E Ft-tal szerepel az Ügynökség támogatása, ezzel szemben 
a teljesülés 18.898 E Ft;  

− a beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet részletezi; 

− kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet 
tartalmazza. 2015 évben nem történt kölcsön kihelyezés. 
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A bevételekről 

Az alábbi ábra szemlélteti a bevételek összetételét: 

 

 
 

A tárgyévi működési bevételek teljesítése 100 %-os volt, ezen belül: 

- A központi költségvetés a működésünkhöz eredeti előirányzatként 201.200 E Ft támogatást 
(1. számú melléklet 1. sor) biztosított. Ismert a testület előtt, hogy a forráshoz igazodva 
számos költségcsökkentő, takarékos intézkedés megtételére került sor, mely megalapozta a 
kiegyensúlyozott gazdálkodást. Itt jelzem, hogy az Áhsz. előírásai szerint a MÁK minden 
évben felülvizsgálja a támogatás felhasználását, a 2014. évi támogatás ellenőrzésének 
folyamata még jelen beszámoló összeállításáig sem zárult le. 

- Év közben 369 E Ft központosított előirányzatban, kiegészítő támogatásban részesültünk (1. 
számú melléklet 1.b., 2. sor). Ez fedezte az érintett foglalkoztatottak 2014. decemberi, illetve 
a 2015. évi kereset kompenzációját. 

- A megyei tartalékkeretből év végén 17.066 E Ft támogatást (1. számú melléklet 3. sor) 
folyósítottak, melyről 2016. március 31-ig elszámoltunk. A forrást a területfejlesztési 
tervezési folyamat elhúzódása okán az ezzel összefüggő költségekre használtuk fel. 

- 2015. december utolsó napjaiban a központi költségvetés a 2016. évi támogatás terhére 
8.048 E Ft előleget (1. számú melléklet 4. sor) folyósított, melyet 2016. évben rendezni 
szükséges (azaz technikailag vissza kell fizetni). Az alaptevékenység maradványa terhére 
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történő kiadási előirányzat módosítást a 2016. évi költségvetésben majd előirányzat 
változásként szükséges kezelni. 

- A működési bevételek (1. számú melléklet 5. sor) teljesítését negatívan érintette az NFM-al 
2015. december hónapban követeléskezelés tárgyában megkötött szerződés, mely alapján 
2016. évre halasztódik az elszámolás, párhuzamosan a számla kiállítás, kiegyenlítés. 

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. számú melléklet 6. sor) jogcím – 
többek között – a következőket tartalmazza: 

= Az ÁROP pályázat utolsó elszámolása okán 13.877 E Ft teljesült.  

= A TÁMOP pályázat alapján 249.724 E Ft bevétel került jóváírásra, ezzel 
párhuzamosan 249.630 E Ft kiadás teljesült. A különbözetet 2016-ban visszautaltuk. 
Az előzőekben már jeleztem, hogy jelen pályázat elszámolása még folyamatban van, 
jelenleg nincs információnk az elszámolás felülvizsgálatáról. 

= A 2014. évi választások elszámolása alapján, valamint a 2015. évi időközi 
választásokra a Területi Választási Iroda 2.614 E Ft-ot kapott.  

= Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 14.100 E Ft-tal támogatta a Nógrád 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését, illetve 5.383 E Ft-tal a 
Palóc Esély Programot. Ezek a feladatok önként vállaltak, ugyanakkor a központi 
költségvetésből biztosított a fedezete. 

= A Földművelésügyi Minisztérium összesen 10.000 E Ft-tal járult hozzá a Nógrádikum 
Programhoz, melyből 6.482 E Ft-ot működési kiadásra, 3.518 E Ft-ot felhalmozási 
jellegű tételekre fordítottunk. 

= A támogatott foglalkoztatások alapján 820 E Ft támogatás érkezett. 

- A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 7. sor) 
előirányzat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából indított programunkra érkezett 
bevételek egy részét tartalmazza. 

- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 10. 
sor), a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsön 2015. évi 
visszafizetését tartalmazza. 

- A felhalmozási bevételek (1. számú melléklet 11. sor) soron a közgyűlés döntései alapján 
értékesített eszközökből realizált forrás, valamint az üzletrész értékesítés jelenik meg. 

- 2015. évi forrásaink közel 14 %-a maradvány igénybevételéhez kapcsolódik. A már 
többször hangsúlyozott rendkívül visszafogott gazdálkodás az előző évekre is jellemző volt, 
így az akkor keletkezett maradványok bevételi lehetőségeinket bővítette. 

Az államháztartási számvitel rendszere alapján a 8. számú melléklet részletezi a bevételek és 
kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2016. évi költségvetés forrásait növeli. Az 
így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, 
tekintettel arra, hogy pl. egyes személyi juttatások 2015 decemberében kifizetésre kerültek, azaz 
csökkent a pénzkészlet, de költségként csak 2016 januárjában fog megjelenni. 
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A mérlegből, a vagyonkimutatásból a következőket emelem ki: 

1.) Az államháztartási szabályozórendszer 2012. január 1-jén hatályba lépett változása okán 
külön-külön beszámolási kötelezettsége van az Önkormányzatnak és a Hivatalnak, ezáltal a 
vonatkozó táblázatokban külön-külön jelennek meg az értékek. A kialakított rendszer 
alapelvként kezeli, hogy a befektetett eszközöket az Önkormányzat mérlege tartalmazza, 
míg a Hivatal mérlegében – összhangban a végrehajtási feladatkörrel – forgóeszközök 
szerepelnek. 

2.) A vagyonkimutatás (5. számú melléklet) az Önkormányzat és a Hivatal 2015. december 31-
én meglévő eszközei (értékcsökkenéssel csökkentett) nettó értékét, és a forrásokat mutatja 
be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vagyon besorolása szerint. A 
forgalomképtelen törzsvagyon oszlopban a Megyeházán belül tulajdonolt ingatlanrészek 
könyv szerinti értéke jelenik meg. Korlátozottan forgalomképes vagyonelem a pásztói iroda, 
valamint a gazdasági társaságokban való részesedések állománya. Üzleti vagyont 
képviselnek a megyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, az 
üzemeltetésre átadott eszközök, továbbá a mobilitás alapján az egyéb mérlegtételek. 

3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7. számú melléklet részletezi. Jelzem, hogy 
jelen előterjesztés összeállításával egyidőben keresett meg a Miniszterelnökség azzal, hogy 
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. átalakításra kerül, melynek egyik pontja a 
kisrészvényesek kivásárlási szándéka. Ez a KRF Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Zrt.-ben lévő tulajdoni hányadunkat érinti, a konkrétumok ismeretében fogom 
tájékoztatni a testületet. A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos folyamatokról a márciusi közgyűlésen már döntés 
született. 

4.) Forrás oldalon a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a 
nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, míg a nemzeti vagyon 
változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.  
A mérleg szerinti eredmény része a szokásos eredmény és a rendkívüli eredmény. A 
szokásos eredmény a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből 
áll. A tevékenység eredménye a nettó eredményszemléletű bevétel, az aktivált saját 
teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az 
anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az 
egyéb ráfordítások összegével. A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek 
eredményszemléletű bevételeinek és a pénzügyi műveletek ráfordításainak a különbsége. 
A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli 
ráfordítások különbsége. 
A leírtak is azt mutatják, hogy az államháztartási számvitel közelít a vállalkozások kettős 
könyvviteli rendszeréhez, ugyanakkor a költségvetési gazdálkodás alapjait jelentő 
pénzforgalmi szemlélet is jelen van. 

A 10. és 11. számú mellékletek az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, 
azaz a Hivatal költségvetési beszámolóját, azaz a MÁK részére leadott űrlapokat tartalmazza. 



 12 

Végezetül az önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, négy év vagyoni helyzet 
alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat: 

Mutató tartalma Mutató számítása 2012. évi 
mutató 

2013. évi 
mutató 

2014. évi 
mutató 

2015. évi 
mutató 

Befektetett 
eszközök aránya 

Befektetett eszközök/ 

Összes eszköz (mérleg 
főösszeg) 

44,5 % 42,5 % 34,5 % 29,6 % 

Forgóeszközök 
aránya 

Forgóeszközök/ 

Összes eszköz (mérleg 
főösszeg) 

55,5 % 57,5 % 65,5 % 70,4 % 

Tőkeerősség Saját tőke/ 

Összes forrás (mérleg 
főösszeg) 

32,04 % 18,9 % 82,9 % 83,3 % 

Kötelezettségek 
aránya 

Kötelezettségek/ 

Összes forrás (mérleg 
főösszeg) 

27,2 % 24,7 % 7,7 % 7,3 % 

Befektetett 
eszközök 
fedezete 

Saját tőke/ 

Befektetett eszközök 

72,0 % 44,4 % 240,1 % 

 

281,2 % 

 

A saját tőke összetételének hatására a tőkeerősség mutató jelentősen megnőtt az elmúlt két 
esztendőben, melynek oka a számviteli rendszerben végbement változás. Hasonlóképpen a 
befektetett eszközök fedezetmutatója is emelkedett. A gazdálkodásunkra jellemző stabilitás okán a 
kötelezettség aránya jelentősen csökkent. 

Itt jelzem, hogy a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el a közgyűlés az Állami 
Számvevőszék 2011-ben folytatott vizsgálatához kapcsolódó intézkedési tervet, mely tartalmazza, 
hogy az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az 
elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. Az 
értékcsökkenés bemutatását az adott évi költségvetésre vonatkozó javaslat tartalmazza. Az 
elhasználódott eszközök folyamatos pótlását azonban nem tudjuk biztosítani, tekintettel arra, hogy 
minimális fejlesztési forrással rendelkezünk. Tekintettel arra, hogy az értékcsökkenési leírás a 
mérleg szerinti eredmény részét képezi, a mutató negatív előjelének is ez az oka. 

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése 
kiegyensúlyozott gazdálkodást mutat. Pozitívum, hogy az év során határidőben és folyamatosan 
eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, továbbá a rendkívül költségtakarékos 
gazdálkodás révén jelentős nagyságrendű maradvány is keletkezett, mely a 2016. évi költségvetés 
pozícióját javítja. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és Nógrád Megye Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet 
tervezet szerinti megalkotására. 
 
Salgótarján, 2016. április 8. 
 
 Skuczi Nándor 

 
 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…………./2016. (……….) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja 
meg. 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési 

célú 
Felhalmozási 

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadás összege: 507.441 14.803 522.244 
Tárgyévi költségvetési bevétel összege: 534.833 9.528 544.361 
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege: 27.392 -5.275 22.117 
Előző évi maradvány igénybevétele: 83.629 3.655 87.284 
    
Kiadás összesen: 507.441 14.803 522.244 
Bevétel összesen: 618.462 13.183 631.645 
Alaptevékenység maradványa: 111.021 -1.620 109.401 
Kiadások, alaptevékenység maradványa 
mindösszesen: 

618.462 13.183 631.645 

 
 

2. § 
 

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e 
rendelet 1., 1.1, 1.2, 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák. 
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3. § 
 

Az önkormányzat 2015. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
4. § 

 
Az önkormányzat 2015. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
5. § 

 
Az önkormányzat és a hivatal 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú 
mellékletei tartalmazzák. 

 
6. § 

 
Az önkormányzat és a hivatal 2015. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
7. § 

 
Az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

8. § 

A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolóját a 10. számú, a Nógrád 
Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolóját a 11. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

9. § 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése e rendelet 2/a. számú melléklete szerint részletezett 2.775 
E Ft, valamint 16.045 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet) bevétellel fedezett önként 
vállalt feladatot tartalmaz. 

 

10. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2016. április 28. 
 
 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
mely ismerteti  

Nógrád Megye Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról 
szóló rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit  

 
 

A vizsgált kritériumok 
 

 
A vizsgálat eredménye 

 
 
 
 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály a 2015. évi költségvetés 
végrehajtásáról és az önkormányzat 
vagyonának alakulásáról nyújt részletes és 
pontos kimutatást, továbbá nyilvánosságot 
biztosít a teljesítési adatokba történő 
betekintésre a közgyűlés tagjain túl az 
önkormányzattal kapcsolatban lévő 
gazdasági szervezeteknek, az „üvegzseb” 
törvény előírásai alapján valamennyi 
érdeklődő magánszemély és szervezet 
részére. 

 
 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi 
kötelezettségének tesz eleget az 
önkormányzat. A zárszámadás számadatai 
már tényadatokon alapulnak, ezért a 
beszámolónak az elszámolás jellege miatt 
vannak költségvetési – fizetési – kihatásai.  

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően környezeti 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően egészségi 
következmények nem merülnek fel. 

 
 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 
bevezetésének nincsenek jelentős 
adminisztratív terhei. A költségvetési 
rendelet módosítását vonja maga után, mivel 
a beszámoló elfogadását követően pontosan 
meghatározhatóvá válik a jóváhagyott 
maradvány összege, amely a 2016. évi 
költségvetés rendezését teszi szükségessé.  

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, 

a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Az önkormányzatok részére a beszámoló 
készítésének kötelezettségét több jogszabály 
is rögzíti. A részletes szabályozást az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet tartalmazza.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról 

szóló rendelet-tervezethez 
 

Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a megyei jegyző által elkészített 
zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően terjeszti be a 
közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot. 
 

Részletes indokolás 

1-4. §-hoz  

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és 
kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a 
költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszámirányszámait, a felhalmozási kiadásokat 
célonként. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kerül 
beterjesztésre. 

5. §-hoz 

Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését 
részletezik a vonatkozó mellékletek.  

6. §-hoz 

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza, mely alapján szükséges a 
2016. évi költségvetés módosítása. 

7.§-hoz 

A közgyűlés elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell a kiegészítő mellékletet. 

8. §-hoz 

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolójának és a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal költségvetési beszámolójának jóváhagyását tartalmazza. 
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9. §-hoz 

Az önként vállalt feladatokat részletezi. 

10. §-hoz 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 


































































































































































