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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. §-ának (2) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv(ek) éves költségvetési beszámolót 
készítenek, melyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ennek a kötelezettségnek jelen 
előterjesztéssel teszek eleget. 

Jelen előterjesztést, az annak alapját képező számviteli dokumentumokat az önkormányzat belső 
ellenőre átvizsgálta. A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző, mint a hivatal vezetője nyilatkozatot 
tett arról, hogy az abban közölt információk teljes körűen 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 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal NTH 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM 
Nógrád Megye Önkormányzata Önkormányzat 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Hivatal 
Területi Választási Iroda TVI 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ügynökség 
Megyei Területfejlesztési Tanács MTT 
Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács NMTT 
Területi Munkacsoport TMCS 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. 

NORDA 

Magyar Államkincstár MÁK 
Salgótarján Megyei Jogú Város MJV 
Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 

Tftv. 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 
Kormányrendelet 

Kormányrendelet 

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

Áhsz 

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója NMTFK 
Nógrád Megye Területfejlesztési Programja Program 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 
Operatív program OP 
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Integrált Területi Program ITP 
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-
1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású pályázat 

ÁROP 

 

I. 

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 
Gazdálkodásunkat alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján biztosított forrás határozta meg.  

A 2014. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák: 

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

Bár a tervezési feladatok 2015 májusában befejeződnek, a folyamat áttekinthetősége érdekében 
indokolt, hogy egy-egy fázishoz tartozó dokumentumok „történetét” komplexen áttekintsük, 
visszatekintve a 2014-et megelőző évekre is. 

aa)  Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) 

A Tftv. szerint a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítenek, valamint 
közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések tervezésében. 

A területi tervezés sarokpontjait a Kormányrendelet határozza meg, mely alapján elkészült 
NMTFK helyzetfeltáró munkaanyaga, és ennek részeként a partnerségi terv [81/2012. (XI. 
22.) Kgy. határozat]. A NMTFK-hoz kapcsolódó főbb testületi döntéseket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

 
2013. 

12/2013. (III. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
készítése 

73/2013. (VI. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
készítéséről, annak társadalmasításáról szóló 
tájékoztató elfogadása 

131/2013. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
(2014-2020) területi hatásvizsgálata, továbbá a 
megyei tervezési dokumentumokat megalapozó 
regionális kitekintésű helyzetértékelő 
dokumentum elfogadása 

2014. 
15/2014. (II. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 

Koncepciójának (2014-2020) elfogadása 
 

A közgyűlés 2013 decemberében megismerte, és a 131/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 1. 
pontja szerint jóváhagyta a „Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) 
Területi Hatásvizsgálat 2013” című dokumentumot, mely a kötelezően lefolytatott 
véleményezések, egyeztetések után megküldésre került a Koncepcióval együtt a stratégiai 
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tervezésért felelős miniszter részére. A miniszteri vélemény 2014. február 24-én érkezett meg, 
a javaslatokat a végleges Koncepció tartalmazza. 

ab) Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 

A NMTFK lezárását követően a megyei szintű tervezési folyamat a területfejlesztési program 
elkészítésével folytatódott. A Kormányrendelet 3. számú melléklet 2.1 pontja alapján a 
Program munkaközi anyagát 2013. november 30-ig eljuttattuk az NTH részére.  

A megyei stratégiai program időhorizontja lefedi a 2014-2020-as tervezési időszakot. A 
feladatkör keretében elkészítendő tervdokumentum pedig kijelöli a megyei stratégiai 
fejlesztési prioritásokat – melyek alá besorolhatók az operatív szinten kidolgozásra kerülő 
további megyei területfejlesztési részdokumentumok (vagyis megteremti a tervezés következő 
„fázisát”) –, valamint magába foglalja a megyei jogú város stratégiai fejlesztési irányait is. A 
Program Stratégiai és Operatív részből áll. A vonatkozó dokumentumhoz is készült 
partnerségi terv, területi hatásvizsgálat, melyeket a Közgyűlés elfogadott, és a 
Kormányrendelet 19. §-a szerint 2014. február 3-án 45 napos határidővel társadalmasítása 
elindult. A társadalmasítást követően a stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalásban 
szereplő javaslatok átvezetése megtörtént. 

A Közgyűlés a 80/2014. (IX. 10.) Kgy. határozattal elfogadta Nógrád Megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 „végleges” változatát.  

A Program munkafázisaihoz – a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően – kapcsolódó 
főbb testületi döntéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 

2014. 
16/2014. (II. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja egyeztetési 

változatának társadalmasítására, valamint az ahhoz 
kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására és a 
programozással összefüggő további intézkedések 

20/2014. (III. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – 
társadalmasítás során érkezett véleményekkel, illetve 
területi hatásvizsgálatával – kiegészített változata  

45/2014. (VI. 26.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
miniszter részére történő megküldésére 

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

ac) Integrált Területi Program 

A 2014-2020-as tervezés keretén belül a megyei önkormányzatoknak gazdaságfejlesztési és 
településfejlesztési részprogramokat tartalmazó megyei integrált területi programot kell 
készíteni. 

A megyei ITP-n belül a gazdaságfejlesztési részprogramban kiemelt hangsúlyt és 
forráskeretet kap a gazdaságfejlesztés. Az ITP-k másik eleme a megyei településfejlesztési 
részprogram, amely a többpólusú, kiegyenlített gazdasági térszerkezet és településszerkezet 
kialakulását segíti elő. A megyei ITP mellékletét képezte az a projektlista, melynek 
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„felülvizsgálatát”, pontosítását 2014-ben már több alkalommal elvégeztük, és megküldtük az 
NGM és az NTH felé. 

A megyei ITP-hez kapcsolódóan 2013 decemberében projektgyűjtés kezdődött, melynek 
keretében az önkormányzatok, vállalkozások, nonprofit szervezetek, egyéb intézmények 
rögzítették elektronikus rendszerünkben projektjavaslataikat. A javaslatok szűrésen estek át, 
és többször megtárgyalta az NMTT, illetve a járásokban kialakított járási területi 
munkacsoportok. A cél ezzel az volt, hogy minél több olyan program kerüljön megvalósításra, 
amely alulról vezérelt, és a helyi igényeket szolgálja. A megyei ITP részét képező 
gazdaságfejlesztési részprogram részben felülről tervezett, a megyei területfejlesztési 
koncepcióban és programban megfogalmazott igényekre, célokra reagál, integrált 
projektcsomagokból tevődik össze, amelyek magukban foglalnak egy (TMCS-k által 
jóváhagyott) vezérprojektet. Ezen túl a csomagban helyet kaptak a települések által javasolt, 
többségében üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó projektek is.  

A járási részprogramok esetén a projektek tematikus csomagokba kerültek besorolásra. Egy 
csoport azonos beavatkozási célt szolgáló, egyedi pontszerű (tipikusan közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó) infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmazott. 

A projektekről több alkalommal részletes konzultációt folytattunk a járási munkacsoportok 
tagjaival. Az első alkalommal bemutattuk a projektgyűjtés összesített eredményeit (nemcsak a 
TOP vonatkozásában), illetve átgondolásra kerültek azok a tevékenységek, melyeket még a 
projektcsomagok véglegesítése – az akkori ismeretek szerint – előtt el kellett végezni. A 
második alkalommal a járási projektcsomagok egyeztetése történt meg projektelemenként. 

Az NTH kérésének megfelelően 2014. április 17-én megküldtük a Nógrád megyében lezajlott 
térségi projektgyűjtés keretében megismert települési igényeket tartalmazó 
gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részdokumentumokhoz kidolgozandó központilag 
elkészített sablonokat. 

2014. március 3-12. között kistérségi fejlesztési műhelyek megszervezésére került sor, ahol az 
adott térség munkacsoport tagjai tájékoztatást kaphattak a megyei projektgyűjtés aktuális 
állásáról, valamint a saját térségéből feltöltött projektekről. 

2014. május 12-20. között újabb térségi műhelyek megrendezésére került sor a megye 6 
városában. A rendezvényen a TMCS-k tagjai információt kaptak a tervezés, és az OP-k 
aktuális állapotáról, valamint az akkor hatályos források felosztásáról. Tekintettel a 
forráskeretek szűkösségére, célszerű volt minden járásban meghatározni, melyek azok a 
vezérprojektek, amelyekre a többi fejlesztési elképzelés is „felfűzhetők”. A munkacsoportok 
ezért „kiválogatták” azokat a projekteket, melyek megvalósulását valóban reálisnak és 
fontosnak tartják. 

A fejlesztéseket tartalmazó teljes lista 2014 júniusában került megküldésre a NGM és NTH 
részére, az ITP előzetes munkaanyagaként. 

2014. augusztus 4-én megérkezett a NGM tervezés aktuális feladataihoz kapcsolódó 
útmutatója, továbbá a tervezési „menetrend”. Ebben rögzítették, hogy a TOP intézkedések 
szakmai követelményrendszerét augusztus 15-éig a tervezők részére továbbítják. Az említett 
útmutató az ígért határidőre nem érkezett meg, így a járásonként összeállított projektlisták 
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felülvizsgálatát csak „feltételesen” lehetett elvégezni. A települési projektek pontosítása 2014. 
augusztus végéig megtörtént részben önkéntesen, részben a helyszíni műszaki bejárásnak 
köszönhetően. A járási felelősök a TOP intézkedésekbe sorolt projektek pontosítását követően 
kérték a településeket, hogy 2014. szeptember 26-ig rangsorolják, illetve (évek szerint) 
ütemezzék a vonatkozó projektjavaslatokat. Első helyre a lehetőleg már előkészített, vagy 
gyorsan előkészíthető projekteket helyezték. 

2014. szeptember 29. és október 2.-a között a megye minden járásában TMCS ülésre került 
sor. A munkacsoportok döntöttek arról, hogy a járás területén lévő települések sorszámozott 
TOP javaslatait – előzetesen – támogatja-e vagy sem, figyelembe véve a járásra allokált TOP 
forrást. A járási projektlisták döntésénél figyelembe lett véve a Partnerségi Megállapodás 
azon elve, hogy a TOP kisléptékű, helyi és térségi jelentőségű fejlesztéseket támogatja. A 
TMCS ülésre készült listák éves bontásban – 2015., 2016., 2017., 2018-2020 – tartalmazták 
az adott időszakra ütemezett települési projekteket. Külön listán jelentek meg azok a 
projektek, amelyeket a település maga is hátrébb sorolt, illetve jelentősen túlmutatnak a 
lakosságarányos elvi kereten, valamint amelynél nem biztosított az, hogy a TOP szakmai 
szempontrendszerének meg tud felelni.  
Emiatt az egyes részprogramok összértékének átlagosan 80 %-át kitevő nagyságrendű 
tartaléklisták kialakítására került sor, hogy (amennyiben a támogatási feltételek ismertté 
válnak) biztosítható legyen a hatékony és gördülékeny „projektutánpótlás”. 

A megyei ITP (1.0, azaz „egyeztetési”) változatát és annak részét képező projektlistát az 
NMTT 2014. október 6-án megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett, a közgyűlés pedig 
a 88/2014. (X. 9.) Kgy. határozatával elfogadta. A döntést követően a dokumentum az NGM 
és a NTH részére minőségbiztosítás céljából megküldésre került. 

b) A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer 
szerződésállományához fűződő feladatok 

Mind a 2013., mind a 2014. év egyik kiemelt feladata volt a támogatási szerződésekkel 
kapcsolatos, minél nagyobb számú ellenőrzések 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 

  
2012-ben az év elején meglévő szerződésállomány 15 %-át sikerült lezárni, 2013-ban 73 %-
ot, 2014-ben 68%-ot.  

A MTT-től átvett szerződések kezelését 2013-tól a Hivatal végzi, átvéve a feladatot az 
Ügynökségtől. Annak érdekében, hogy aktív szerződésállománnyal már ne rendelkezzünk, a 
Hivatalon belül munkaerő átcsoportosítás vált szükségessé, melynek eredményeképp az év 
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elején meglévő 75 pályázat az I. félévben lezárásra került. 2014. év végén folyamatban lévő, 
MTT-től átvett, le nem zárt pályázat nincs. 

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 mind az NMTFK, mind pedig a Program 
munkaanyagának hatékony összeállítását. 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 Fórum titkári feladatait 
2014. I. felében a Heves Megyei, II. félévben a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal látta 
el. A decemberi ülésen megtörténtek a 2007-2013-as időszakra vonatkozó monitoring 
bizottságokba való delegálások tisztújítása, erről az érintett irányító hatóságot értesítettük. 
A megyék mind a koncepciójuk, mind pedig programjuk tekintetében folyamatosan 
tájékoztatják egymást, továbbá együtt gondolkodnak a megyehatárok mentén fekvő területek 
együttes fejlesztési lehetőségeiről, valamint közös programokról is. Ez utóbbi témához 
tartozik a bányászat, a vájár képzés kérdésköre, mellyel kapcsolatban szintén a decemberi 
ülésen kaptak tájékoztatást a megyei önkormányzatok elnökei. 

e) Kapcsolattartás a megyei jogú várossal 

A Tftv. 14/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a megyei közgyűlés és a megye területén 
működő megyei jogú város közgyűlése Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot 
működtet. A 3/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal a közgyűlés 2014. októberéig a konzultációs 
fórum tagjává a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét delegálta. Ennek a fórumnak 
önálló munkaszervezete nincs, titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti hivatal látja 
el. 
Az eddigi tervezés során az MJV-vel rendszeres konzultációkat tartottunk. A programok 
tekintetében a megyei önkormányzat, valamint a MJV igyekszik közösen gondolkodni, annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban szolgálják megyénk 
fejlődését. 
A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörén belül kiemelendő a MJV és térségének 
kérdésköre, hiszen a két „egység” külön forrásokkal rendelkezik, és tervez, azonban nem lehet 
figyelmen kívül hagyni egymástól való kölcsönös függőségüket. Így a TMCS-ben a MJV, 
mint megfigyelő is részt vesz. 
A kapcsolattartás jó példája volt a 2014. június 5-én megtartott szakmai találkozó, melyen a 
két testület tagjai megismerhették Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Salgótarján 
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Megyei Jogú Város Önkormányzata területfejlesztési programjához kapcsolódó tervezési 
folyamatot, aktuális állapotát. 

f) Kapcsolattartás az érintett regionális fejlesztési ügynökséggel 

A Tftv. 2013. decemberi módosítása alapján a regionális fejlesztési ügynökségek a területileg 
illetékes megyei önkormányzatok tulajdonába kerültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves 
Megyei Önkormányzat Közgyűléseinek elnökeivel konszenzus született arról, hogy a 3 M Ft 
jegyzett tőkéjű gazdasági társaság tulajdoni hányada egyenlő arányban kerül átvételre, így 
részesedésünk 33,33 %, azaz 1.000 E Ft.  
A NORDA általános működésével kapcsolatban a következőket szükséges hangsúlyozni: a 
teljes költségvetésük kb. 98 %-át lefedő, az Észak-magyarországi Operatív Program 
közreműködő szervezeti feladatok ellátásának finanszírozását biztosító munkaterv, illetve 
annak részét képező „Éves Bevételi és Ráfordítási Terv” kidolgozását az Nemzetgazdasági 
Minisztérium felügyelte. A 2014. évi költség és bevétel összege várhatóan 1,0 Mrd Ft 
közelében alakult, az átlagos statisztikai létszám közel 100 fő. Számunkra hátrányos, hogy a 
létszám közel 80 %-a a miskolci központban látja el feladatait. 

A Tftv. alapján a NORDA – mint általában a regionális fejlesztési ügynökségek – részt vesz a 
megyei, fővárosi fejlesztési program megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések 
előkészítése és végrehajtása, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó, területi szervek 
információval történő ellátásában és azok munkájának segítésében. A NORDA közvetlen 
kapcsolatban áll a 2007-2013-as regionális operatív programok kedvezményezettjeivel, ezáltal 
információval rendelkezik – többek között – a már megvalósult fejlesztések eredményeiről, 
illetve az azok végrehajtása során felmerült problémákról.  

A regionális fejlesztési ügynökségek a fentiekben megfogalmazott szerepére tekintettel, az 
Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az 
Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–
2010. évekre szóló akcióterve módosításáról szóló 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 5. 
pontja alapján az ÁROP-1.2.11/A-2013 azonosító számú konstrukció keretéből az érintett 
megyei önkormányzatoknak megyénként 10 millió Ft-ot a Tftv-ben foglalt tervezési 
feladataik ellátása céljából az RFÜ-k bevonásával kellett felhasználniuk.  

Ennek megfelelően ajánlatkérés keretében három regionális fejlesztési ügynökség felkérésére 
került sor a „Megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű 
helyzetértékelő dokumentum” elkészítésére, melynek eredményeként nyertes ajánlattevőnek a 
NORDA került kiválasztásra.  

g) Kapcsolataink felsőoktatási intézményekkel, tudásbázisú szervezetekkel 

2014-ben több megkeresés és kezdeményezés történt annak érdekében, hogy a felsőoktatási 
képzés „visszakerüljön” megyénkbe. Minden kapcsoltfelvételre nyitottak voltunk. 

A legsokoldalúbb kapcsolatrendszer a Semmelweis Egyetemmel épült ki. A 9/2014. (I. 30.) 
Kgy. határozat tartalmazta azt az együttműködési szerződést, melynek fő célja a 2014-2020 
közötti uniós fejlesztési időszakra vonatkozó, kutatás-fejlesztési és innovációs tervek 
összehangolása és közös projektek indítása. 
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A megkötött megállapodást követően 2014. évben 8 program megrendezésére került sor, 
melyben a Széchenyi Programiroda is komoly részt vállalt. A következő táblázat tartalmazza 
a rendezvények időpontját, helyszínét, típusát. 
 

Időpont Helyszín Rendezvény típusa 

március 3. Budapest Szakmai műhelykonferencia 

március 11. Budapest Szakmai műhelykonferencia 

március 18. Budapest Szakmai műhelykonferencia 

március 28. Budapest Szakmai műhelykonferencia 

május 6. Rétság Szakmai találkozó 

május 13. Pásztó Szakmai találkozó 

július 3. Szécsény Szakmai találkozó 

július 10. Salgótarján Szakmai találkozó 

Együttműködési megállapodás alapján a Semmelweis Egyetem 31 db projektet dolgozott ki, 
melyek szerepelnek Nógrád megye 2014-2020 fejlesztési projektjei adatbázisában. 

Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében szak-, és felnőttképzési klaszterre vonatkozó 
együttműködési megállapodás jött létre a 8/2014. (I. 30.) Kgy. határozat alapján. 

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria Tudásközpont 
Alapítvánnyal a 27/2014. (III. 27.) Kgy. határozat alapján született meg az együttműködési 
szándéknyilatkozat. 

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Központjával a 31/2014. (IV. 30.) Kgy. 
határozat szerint állapodtunk meg. 

A részletezett együttműködési megállapodásoknak elsősorban hosszú távú hozadéka várható.  

h) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk 

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyenap.  

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

Rendezvényeink, programjaink megvalósításában segítséget nyújtott az Ipoly Erdő Zrt. és az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., mely nem csak anyagi jellegű támogatásban, 
de különféle promóciós anyagok rendelkezésünkre bocsátásában is megnyilvánult.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. §-a 
lehetővé teszi a megyei önkormányzatok megyei értéktárának létrehozását. A közgyűlés a 
70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot, mely 
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hivatott az elismerésekre vonatkozó döntések meghozatalára. A díjazási rendszer fő alapelvei 
a következők:  

Évente átadásra kerül a ,,Nógrádikum” díj, melyet az a legfeljebb három megyei érték kap 
meg, amely az adott évben a Nógrád Megyei Értéktárba felvett értékek közül egyedülálló 
tulajdonságokkal rendelkezik. A három kiválasztott egyenrangú díjazott jogosulttá válik a 
,,Nógrádikum” megjelölés használatára, továbbá – az Értéktárba felvett egyéb értékekkel 
együtt – lehetőséget kap arra, hogy az adott évi Megyenap alkalmából rendezett eseményen 
bemutassa települése értékeit. Első alkalommal a 2014. évi Megyenapon került átadásra az 
elismerés. 

Védjegyként levédtük a ,,Nógrádikum” kifejezést. A védjegyoltalom a bejelentés napjától 
számított tíz évig tart, és további 10-10 évre meghosszabbítható. Fenntartási díj nincs, viszont 
tízévente kérni kell a védjegy megújítását. 

A programhoz kapcsolódó közvetlen költségeket a 2. számú melléklet III. fejezet, 2. cím 
tartalmazza.  

i) Az Esélyegyenlőségi feladatok önkormányzatunknál 

Az esélyegyenlőségi feladataink megvalósítását az Esélyek Háza program koordinálta, 
melyet 2012-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott. A 2014. évi 
költségvetési adatokat (2. számú melléklet 1. cím) tartalmazza az alábbi táblázat: 

Év Összeg 
(E Ft) 

Módosított előirányzat 10.770 
Teljesítés 8.935 

A támogatásból számos rendezvény, program valósulhatott meg. A Ház 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 43/2014. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadtuk az 
Esélyegyenlőségi Tervünket.  

j) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink 

Bár költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, kiemelt figyelmet fordítottunk 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, fedezetét a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni. (2. 
számú melléklet 3. cím, 1. és 2. alcím) 

k) Választások lebonyolítása 

A Hivatal szellemi infrastruktúrájára építve – kiegészítve a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
informatikai munkatársaival – a Területi Választási Iroda szervezte és irányította a 2014. évi 
választásokat megyénkben. A választással összefüggő operatív teendők egész éven át tartó 
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folyamat volt, tekintettel arra, hogy az előkészítés – lebonyolítás – majd az utólagosan 
jelentkező munkafázisok szinte egybeértek. A pénzügyi jellegű feladatok az előkészítés 
időszakában a helyi és területi szinthez kapcsolódó előlegek alapjait képező naturáliák 
kiszámítását, majd az előlegek kiutalását tartalmazták; a választást követően pedig az 
elszámolást, annak ellenőrzését kellett elvégeznünk. Mind a választás szakmai területén, 
mind a pénzügyi feladatoknál más-más jogszabály, eljárásrend szerint végezték a 
munkatársak feladataikat, szorosan együttműködve a települési önkormányzati hivatalok 
jegyzőivel, apparátusával. A TVI pénzügyi feladatait ellátó kollégái 2014. év folyamán 
szinte valamennyi települési önkormányzati hivatalnál végeztek ellenőrzést annak 
érdekében, hogy a megyei szintű elszámolások a jogszabályoknak megfelelően kerüljenek 
továbbításra a Nemzeti Választási Iroda felé. A 2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 2., 3., 4. 
és 5. alcímei tartalmazzák a TVI szintjén jelentkező közvetlen költségeket, tekintettel arra, 
hogy az eljárásrend szerint a településeknek kiutalt pénzösszegeket – bár a Hivatal 
számláján megjelentek bevételként és kiadásként –, azokat átfutó jellegű tételként kellett 
kezelni. 

l) Az ÁROP pályázatról 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozatában döntött 
az ÁROP pályázat benyújtásáról. A pályázat útján 90 millió Ft állt rendelkezésre a 
következő feladatokra: 

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

2) megyei területfejlesztési koncepció összeállítása, 

3) megyei szintű, középtávú programok elkészítése, 

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

5) partnerség biztosítása. 

A feladatok megvalósításáról részletesen beszámoltam a jelen fejezet a) pontjában. A 
tapasztalatokat összegezve fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a projekt ütemszerű 
megvalósítását jelentősen megnehezítette a központi szintű előírások, határidők szinte 
folyamatos változása. Ezt jól példázza, hogy a pályázat 2014. augusztus 18-ai módosítását 
követően az eredeti 2014. szeptember 30-ai befejezési határidő 2014. október 31-re 
változott, mely egyben a megyei uniós részdokumentum és a projektlisták – közgyűlés által 
jóváhagyott – elkészítésének végső határideje volt. 

 
 

II. 
A beszámoló elemzése 

 
A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok egyrészt az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel 
összhangban tartalmazzák a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészt az Áhsz. által előírt, 
elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást, maradványkimutatást, 
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továbbá a kiegészítő mellékletet. Az Áhsz. 36. § (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezethez 
csatolásra került az Önkormányzat és a Hivatal MÁK-nak leadott költségvetési beszámolója is 
(10., 11. számú melléklet).  
A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell 
nyújtani a MÁK Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Itt jelzem, hogy a MÁK 
ellenőrzési jogköre a korábbi évekhez viszonyítva bővült, kiterjed a helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv számviteli szabályok szerinti 
könyvvezetési kötelezettségének, adatszolgáltatási kötelezettségei szabályszerű teljesítésének, az 
éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára is. A 3. számú tábla 
tartalmazza a MÁK által lefolytatott, a 2013. évi állami támogatás ellenőrzésére vonatkozó 
jelentést.  

A 2014. év kiemelt jelentőségű volt abból a szempontból, hogy az Áhsz. hatályba lépésével az 
államháztartási számviteli rendszer alapvetően megváltozott. A változás volumenét jól szemlélteti 
az alábbi összefoglalás: 

− 2014. január 1-jei fordulónappal teljeskörűen megtörtént az eszközök, források és a 
kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltározása. Ezek alapján ún. rendező mérlegek 
készültek, azaz a 2013. december 31-ei tartalom szerinti tételek az új rendszerbe 
megfeleltetésre kerültek. A rendező mérlegeket a közgyűlés a 79/2014. (IX. 10.) Kgy. 
határozat szerint megismerte. 

− 2014. I. negyedévében a szintetikus könyvelési rendszer áttért az eddigi TATIGAZD 
programról a DOKK nevezetű szoftverre. Mindkét programot a MÁK szakemberei 
fejlesztették, ugyanakkor ezek DOS alapú rendszerek, melyek beillesztése a jelenlegi 
hardver infrastruktúrába komoly nehézséget okoz. 

−  Az év folyamán megtörtént a Számviteli politika felülvizsgálata, melynek eredményeképp 
2014. szeptember 1-jétől az új szabályzat lépett hatályba. A Számviteli politika része a 
Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Eszközök és források 
leltározási szabályzata, a Selejtezési szabályzat, a Pénz- és értékkezelési szabályzat és az 
Önköltségszámítási szabályzat. A szabályzatokat a területi nemzetiségi önkormányzatok 
elnökei is jóváhagyták. 

Az átállást jelentősen nehezítette az oktatások, felkészítések és a szoftver rendelkezésére állásának 
időbeli elhúzódása. Ugyanakkor az Áhsz. követelményrendszere szerint folyamatos, naprakész 
könyvelési rendszert kell fenntartani, mely a munkaszervezés oldaláról jelent nehézséget. 

A költségvetési összevont mérlegről 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege (1. számú melléklet) 
407.935 E Ft bevételi és 320.651 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 399.276 E Ft 
működési és 8.659 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 76 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 42 %-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, valamint 2015-ben kellett visszafizetni az 
Államháztartáson belüli megelőlegezés soron szereplő állami támogatási előleget. (2. 
számú melléklet VII. fejezet) 

− az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg a 2/a. számú mellékletben 
részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások. 
Előirányzati szinten 14.000 E Ft-tal szerepel az Ügynökség támogatása, ugyanakkor 
elsősorban az ÁROP pályázat részelszámolásainak ütemszerű benyújtása és a 
támogatások leutalása alapján nem került felhasználásra a jelzett előirányzat. Jelen ülés 
külön napirendjeként szerepel az Ügynökség 2014. évi beszámolója, az üzleti tervének 
teljesítése, mely alapján megállapítható, hogy az elmúlt két évben sikerült stabilizálni a 
gazdasági társaság működését. Ugyanakkor azt is szükséges hangsúlyozni, hogy a 
hosszú távú tevékenységük elsősorban az önkormányzati feladatok átadásától függ. 

− a beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet részletezi; 

− kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet 
tartalmazza. 2014 évben nem történt kölcsön kihelyezés. 
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A bevételekről 

Az alábbi ábra szemlélteti a bevételek összetételét: 

  
 

A működési bevételek teljesítése 94 %-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, melyről jelen beszámoló keretein belül is 
számot kell adni. A MÁK jegyzőkönyvét jelen rendelet-tervezet 10. számú melléklete 
tartalmazza. 

- Év közben 553 E Ft központosított előirányzatban, kiegészítő támogatásban részesültünk (1. 
számú melléklet 2. sor). Ez fedezte az érintett foglalkoztatottak 2014. évi kereset 
kompenzációját. 

- 2014. december utolsó napjaiban a központi költségvetés a 2015. évi támogatás terhére 
8.048 E Ft előleget (1. számú melléklet 3. sor) folyósított, melyet 2015. évben rendezni 
szükséges (azaz technikailag vissza kell fizetni). Az alaptevékenység maradványa terhére 
történő kiadási előirányzat rendezést a 2015. évi költségvetésünk módosított előirányzatként 
tartalmazza. 

- A megyei tartalékkeretből év végén 11.360 E Ft támogatást (1. számú melléklet 4. sor) 
folyósítottak, melyről 2015. március 31-ig elszámoltunk. A forrást a területfejlesztési 
tervezési folyamat elhúzódása okán az ezzel összefüggő 2015. évi költségekre használtuk 
fel. 
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- A működési bevételek (1. számú melléklet 5. sor) teljesítését negatívan érintette a NFM-al 
2014. december hónapban, követeléskezelés tárgyában megkötött szerződés, mely alapján 
2015. évre halasztódik az elszámolás, párhuzamosan a számla kiállítás, kiegyenlítés. 

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

= Az ÁROP pályázat kapcsán 54.491 E Ft teljesült. Jelenleg felülvizsgálat alatt áll a záró 
elszámolás 14.094 E Ft-os igénylése. 

= A választási feladatokra a TVI összesen 25.698 E Ft-ot kapott. A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
pénzügyi elszámolása 2014. év folyamán a jogszabályban rögzített határidők okán 
nem teljesült, így a 2015. évi eredeti költségvetés is tartalmaz vonatkozó tételt. Ezzel 
összhangban mutat alulteljesülést a 2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 5. alcím 
előirányzat. 

= Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 12.350 E Ft-tal támogatta a Nógrád 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését. Ez a feladat önként 
vállalt, ugyanakkor a központi költségvetésből biztosított a fedezete. 

= A támogatott foglalkoztatások alapján 379 E Ft támogatás érkezett. 

- A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 6. sor) 
előirányzat az egyes programjaink, rendezvényeink megvalósítása érdekében átadott 
forrásokat tartalmazza. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-től és az Ipoly 
Erdő Zrt-től összesen 2.000 E Ft érkezett megállapodás alapján. 

- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 10. 
sor) a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsön 2014. évi visszafizetését 
tartalmazza. 

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

- 2014. évi forrásaink közel ¼ része maradvány igénybevételéhez kapcsolódik. A már 
többször hangsúlyozott rendkívül visszafogott gazdálkodás a 2012., 2013. évekre is jellemző 
volt, így az akkor keletkezett maradványok bevételi lehetőségeinket bővítette. 

Az államháztartási számvitel új rendszere alapján a 8. számú melléklet részletezi a bevételek és 
kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2015. évi költségvetés forrásait növeli. Az 
így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, 
tekintettel arra, hogy pl. egyes személyi juttatás 2014 decemberében kifizetésre került, azaz 
csökkent a pénzkészlet, de költségként csak 2015 januárjában fog megjelenni. 
 
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, 
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míg a Hivatal mérlegében – összhangban a végrehajtási feladatkörrel – forgóeszközök 
szerepelnek. 

2.) A vagyonkimutatás (5. számú melléklet) az Önkormányzat és a Hivatal 2014. 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 tartós részesedések állománya. Üzleti vagyont képviselnek a megyehatáron 
elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, valamint az üzemeltetésre átadott 
eszközök, továbbá a mobilitás alapján az egyéb mérlegtételek. 
Az Áhsz. 30. § (3) a) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományával nem 
rendelkezünk. 

3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7. számú melléklet részletezi. Jelzem, hogy 
2013-ban elindult és 2014. év folyamán befejeződött az Észak-Magyarországi 
Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végelszámolása. Változás továbbá az 
előző évhez viszonyítva, hogy a NORDA átvett tulajdoni hányada értelemszerűen 
megjelenik könyveinkben. 

4.) Forrás oldalon – a korábbi évekhez viszonyítva – a saját tőke kategóriáján belül új 
fogalmakkal találkozunk, így a nemzeti vagyon induláskori értékével, annak változásaival, 
felhalmozott eredménnyel és mérleg szerinti eredménnyel. A mérlegben 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 tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, 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 bevételei és a pénzügyi műveletek 
ráfordításai 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 tartalmazzák. A beszámoló a MÁK részére leadott 
űrlapokat tartalmazza. 

Végezetül az önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, négy év vagyoni helyzet 
alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat: 
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Mutató tartalma Mutató számítása 2011. évi 
mutató 

2012. évi 
mutató 

2013. évi 
mutató 

2014. évi 
mutató 

Befektetett 
eszközök aránya 

Befektetett eszközök/ 

Összes eszköz (mérleg 
főösszeg) 

86,7% 44,5 % 42,5 % 34,5 % 

Forgóeszközök 
aránya 

Forgóeszközök/ 

Összes eszköz (mérleg 
főösszeg) 

13,3% 55,5 % 57,5 % 65,5 % 

Tőkeerősség Saját tőke/ 

Összes forrás (mérleg 
főösszeg) 

84,6% 32,04 % 18,9 % 82,9 % 

Kötelezettségek 
aránya 

Kötelezettségek/ 

Összes forrás (mérleg 
főösszeg) 

5,5% 27,2 % 24,7 % 7,7 % 

Befektetett 
eszközök 
fedezete 

Saját tőke/ 

Befektetett eszközök 

97,5% 72,0 % 44,4 % 240,1% 

 

A mutatók is jól szemléltetik a számviteli rendszerben végbement változások következményeit. A 
saját tőke összetételének változása hatására a tőkeerősség mutató jelentősen megnőtt, 
hasonlóképpen a befektetett eszközök fedezet mutatója is. A gazdálkodásunkra jellemző stabilitás 
hatására a kötelezettség aránya jelentősen csökkent. 

Itt jelzem, hogy a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadtuk el 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 2014. 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 2015. évi költségvetés 
pozícióját javítja. Úgy ítélhető meg, hogy a feladatoknak a Hivatal apparátusa rendkívül 
fegyelmezetten, kötelességtudóan tett eleget.  
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és Nógrád Megye Önkormányzata 
2014. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet 
tervezet szerinti megalkotására. 
 
Salgótarján, 2015. április 8. 
 
 Skuczi Nándor 

 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…………./2015. (……….) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2014. 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 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja 
meg. 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési 

célú 
Felhalmozási 

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 313.525 7.126 320.651 
Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 318.332 2.849 321.181 
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege: 4.807 -4.277 530 
Előző évi maradvány igénybevétele: 80.944 5.810 86.754 
    
    
Kiadás összege: 313.525 7.126 320.651 
Alaptevékenység maradványa 85.751 1.533 87.284 
Bevétel mindösszesen: 399.276 8.659 407.935 
Kiadások, alaptevékenység maradványa 
mindösszesen: 

399.276 8.659 407.935 

 
 

2. § 
 

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2014. 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 2014. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
4. § 

 
Az önkormányzat 2014. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
5. § 

 
Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú mellékletei 
tartalmazzák. 

 
6. § 

 
Az önkormányzat és a hivatal 2014. 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 2014. évi költségvetése 4.065 E Ft (e rendelet 2/a. számú melléklete szerint), 
valamint 8.925 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet) bevétellel fedezett önként vállalt 
feladatot tartalmaz. 

 

10. § 

E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. 

 
 
 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 
 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2014. 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 2014. 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 2015. évi 
költségvetés módosítását 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. Ennek 36. § 
(2) bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat a saját és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek éves 
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költségvetési beszámolóját a költségvetési 
évet követő év április 30-áig a képviselő-
testület elé terjeszti. Ennek elmulasztása az 
önkormányzat állami támogatásának 
folyósítását veszélyeztetné. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

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

 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2014. 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 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 vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését részletezik a 
vonatkozó mellékletek.  

6. §-hoz 

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza, mely alapján szükséges a 
2015. évi költségvetés módosítása. 
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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. 

 

9. §-hoz 

Az önként vállalt feladatokat részletezi. 

10. §-hoz 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 






















































































































































































































































































































