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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi 
költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19). Kormányrendeletben 
elıírtak szerint készítettük. 
Az önkormányzat a költségvetésérıl szóló rendelettervezet elkészítésénél a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényben 
(továbbiakban: költségvetési törvény) és a Képviselı-testület 2010. évi költségvetési 
koncepcióját jóváhagyó 169/2009.(XI.24.) számú önkormányzati határozatban 
foglaltakat vettük figyelembe az alábbiak szerint: 

• Az intézmények, a polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatát felülvizsgáltuk. 
A biztonságos mőködés érdekében a kiadások ütemezését a bevételek 
érkezéséhez igazítottuk. 

• Személyi jellegő kiadások felülvizsgálata során az oktatási intézménynél a 
csoport összevonások a 2010/2011. tanévre gyakorolt hatását számításba vettük. 

• A felhalmozási mérleg összeállításánál az ÖNHIKI-ben elıírt feltételeket vettük 
figyelembe. 

• A 2010. évi költségvetés bevételi elıirányzatát befolyásoló önkormányzati 
rendeleteket módosítottuk.  

• A 2010-2011. évi városi rendezvényekre 138.267 eurós támogatást nyertünk, a 
támogatási elıleg megérkezése 2010. február hónapban várható. 

• A mővelıdési ház kazánházának kialakításával, valamint alternatív főtés 
bevezetésével kapcsolatos tervezési feladatokat megkezdtük. 

• Az önkormányzati törvényben megfogalmazott kötelezı és vállalt feladatokat 
megvizsgáltuk, a 2010. évi költségvetésben a vállalt feladatokat az elızı évek 
költségvetési kiadásaihoz képest nem csökkentjük. 

 
Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az 
önkormányzat mőködıképességének megırzését segíti, vagy biztosítja, az 
intézményekkel közösen megvitatva készítettük elı. 
Az önkormányzati bizottságok és a kisebbségi önkormányzat 2010. január 20-tól 
tárgyalja az elıterjesztést, melyrıl az írásos véleményeket a testületi ülésen a 
napirendhez kapcsolódóan fogunk ismertetni.  
 
A 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
rendeletében szerepeltetni kell a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 
elızı évek pénzmaradványát. A 2008. évi zárszámadásban megállapított 
pénzmaradványt a 2009. évi költségvetésben felhasználtuk.  
 
A 2009. évi zárási feladatokat a 2010. évi költségvetéssel egyidejőleg végezzük. 
Jelenleg a 2009. évi pénzmaradvány pontos összege még nem ismert.  
A fejlesztési pénzmaradvány, a bankszámlánkon elkülönített pénzeszközökbıl tevıdik 
össze az alábbiak szerint: 
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• Alapfokú oktatási intézmények felújításához             51.000 E Ft, 
• A gimnázium ablak cseréjére                  7.500 E Ft, 
• Nagylóci óvoda felújításához              10.360 E Ft, 
• ÁROP pályázat         2.475 E Ft, 
• TÁMOP PÁLYÁZAT       6.650 E Ft, 
• OFA pályázat            246 E Ft, 
• Településıri pályázat             65 E Ft. 
Összesen:                                                                                                 78.296 E Ft 

 
A 2009. évi zárszámadásban a fenti tételek fejlesztési pénzmaradványa és a mőködési 
maradvány is elfogadásra kell, hogy kerüljön. Ezt követıen az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletében módosítani kell a pénzmaradvány felhasználását a 2010 
évre esı – fentiekben kimutatott projektek költségvetéseivel együtt. 
 

A 2010. évi költségvetés bevételei 
 

Az Önkormányzat 2010. évben várhatóan a 2. számú mellékletben szereplı, az 
alábbiak szerint részletezett - 1.095.380 E Ft összegő - bevétellel gazdálkodhat.  
 
I. Mőködési bevételek:       417.249 E Ft 
 
1. Intézményi mőködési bevételek:       31.879 E Ft 
E soron terveztük be a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, a Polgárvédelem, a 
Kenessey Albert Kórház és Rendelıintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bevételeket 7.144 E Ft, a bérleti díjakat 11.829 E Ft és egyéb bevételeket 
10.151 E Ft, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményünk saját 
mőködési bevételét 955 E Ft összegben. 
Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött - 1.800 E Ft 
összegő – bevételét is, mely a vezetıi engedély, forgalomból kivont jármővek 
forgalomba helyezése, gépjármő tulajdonosa által kért forgalomba helyezés, kivonás 
díjait, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díját, érvényesítı címke 
eladási díját, és egyéb igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza. 
 
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevétele:    385.370 E Ft 

• Helyi adók:        135.000 E Ft  
Ebbıl: 
- Kommunális adó:      8.300 E Ft 
- Iparőzési adó:     126.000 E Ft 
- Idegenforgalmi adó: 700 E Ft 

 
A kommunális adó mértékénél nem történt változás. Az iparőzési adó tervezése 
során figyelembe vettük a gazdasági válság begyőrőzıdésének hatását, valamint a 
tárgyévi és elızı évi hátralékok beszedésének esélyeit. Idegenforgalmi adót a 
2009. évi bevallások alapján terveztük. 
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• Átengedett központi adók:      242.957 E Ft 
Ebbıl: 

SZJA 
A költségvetési törvény 47.§-a értelmében a helyi önkormányzatokat együttesen az 
állandó lakóhely szerinti adózók által 2008. évre bevallott – APEH által 
településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. A települési 
önkormányzatokat a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó  8 
%-a illeti meg, a további 32 %  adóbevétel differenciáltan kerül az 
önkormányzathoz.  
 
Szécsény Város Önkormányzatának helyben maradó 8%-os SZJA összege 58.964 E 
Ft, a jövedelemkülönbség mérséklésére 131.093 E Ft illeti meg a várost. 
 
Gépjármőadóban a 2010. évre 52.900 E Ft-ot irányoztunk elı. 
 
Az önkormányzat tulajdonát képezı bérlakások lakbérbevételére 6.213 E Ft került 
megtervezésre. 

 
II. Önkormányzat költségvetési támogatása:    459.863 E Ft  
 
 Ebbıl: 

• Normatív támogatások:       361.289 E Ft 
 
Változások az elızı évi támogatásokhoz képest: 
A normatív hozzájárulások a 2009. évhez képest összességében csökkentek. Ennek 
oka, hogy a központi szabályozás miatt a munkáltatói járulék csökkent, az EHO 
megszüntetésre került. 
A további csökkentés a takarékossági intézkedések miatt javasolt sportcélú normatíva 
megszüntetésével és az üdülési díjhoz kapcsolódó támogatás csökkentésével áll 
összefüggésben, csökkent a szociális és gyermekjóléti ellátásoknál a fajlagos összeg. 
 
A normatív támogatás csökkenését befolyásoló tényezık: 

• A város lakosság számának csökkenése 
2006.   6.446 fı 
2009.  6.221 fı 
 

• Az oktatási intézményekben tanulók számának és az óvodások számának 
folyamatos csökkenése 
2007.   1.287 fı 
2008.   1.244 fı 
2009.   1.214 fı 

 
2010. évtıl a kiegészítı hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı tanulók ingyenes étkeztetéséhez nemcsak az 5-6 évfolyamos, hanem a 7. 
évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.  
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Az önkormányzatok kötelezı feladatai 2010. január 1-jétıl a szociális tárca szakmai 
javaslata alapján csökkennek, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás a támogató és a 
közösségi ellátásokhoz hasonlóan nem lesz kötelezı feladat. Az ellátást nyújtó 
szolgáltatók finanszírozására pályázat útján kerül sor, forrásait a fejezeti 
költségvetésben biztosítják. A tervezett módosítás célja a szigorúbb pályázati feltételek 
elıírásával a szolgáltatás mőködtetésére fordított költségvetési kiadások csökkentése, 
továbbá az ellátás hatékonyságának javítása. 
 
Normatív, kötött felhasználású támogatás:      98.574 E Ft 

A pedagógus továbbképzéshez biztosított normatíva megszőnt.  
Az elıirányzat tartalmazza a költségvetési törvény 8. számú melléklet II. 1. pontja 
alapján az egyes jövedelempótló ellátásokhoz járó támogatást, mely közcélú 
foglalkoztatáshoz 73.029 E Ft és egyes szociális ellátásokra (szociális segély, 
rendelkezésre állási támogatás) 25.442 E Ft összegben használható fel. A közcélú 
foglalkoztatáshoz 95 %-ot, a RÁT-hoz 80 %-ot, az ápolási díjhoz 75 %-os 
támogatást igényelhetünk vissza az elmúlt évi 90 % helyett. 
A Szécsényi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
dolgozói számára, továbbképzéshez 103 E Ft terveztünk. 

 
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:     48.815 E Ft  

= ingatlanértékesítés:         30.000 E Ft 
= bérlakás értékesítés:        18.815 E Ft 

A bevételeknél számoltunk a Sas úti ingatlan értékesítésével, 2 db lakás 
értékesítésével, illetve a Rákóczi út 79. szám alatti üzlet eladásával. 
 
IV. Támogatásértékő bevételek:     166.305 E Ft 

 
1. Támogatásértékő mőködési bevétel:       92.957 E Ft 

- Központi költségvetési szervtıl:          8.747 E Ft 
 Ebbıl = cigány kisebbségi önkormányzat feladataihoz         566 E Ft 
  = Településır foglalkoztatásához         2.241 E Ft 
- Társadalombiztosítási alaptól:  

Védınıi szolgálat finanszírozására    9.977 E Ft 
- Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás):      4.031 E Ft 
- Közoktatásba társult önkormányzatoktól:       15.023 E Ft 
- Szolgáltató Központban társult önkormányzatoktól:       5.613 E Ft 
- Hugyag körjegyzıséghez pénzeszközátadás :      10.577 E Ft 
- Többcélú Kistérségi Társulástól várható bevétel:      38.989 E Ft 
   Ebbıl:   - a Közoktatásra        31.823 E Ft 
    - a Gyermekjóléti Szolgálathoz       1.964 E Ft 
    - Családsegítéshez         3.482 E Ft 
    - házi segítségnyújtáshoz        1.720 E Ft 
 

2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel:      73.348 E Ft 
- B-B-B utak felújításához         49.235 E Ft 
- Rákóczi út 41. Szociális Szolgáltató Központ kialakításához       23.113 E Ft 
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V. Véglegesen átvett  pénzeszköz:     3.148 E Ft 
 
1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl:  0 E Ft 
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl:       3.148 E Ft 
Itt a lakossági vízi- és gázközmő hozzájárulás befizetése lett megtervezve. 
 
VI. Kölcsönök visszatérülése:       0 E Ft 
 
VII. Hitelfelvétel:         0 E Ft 

 
II. 

A 2010. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként 
 

Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 
 
Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a város területén keletkezı szemét, 
zöldhulladék, a temetıkben keletkezett hulladékok elszállítása. Itt szerepel továbbá 
még az önkormányzati intézményekbıl történı szemét, valamint a nagy konténeres 
szemét elszállítása. 
 

Lakó- és nem lakó épületek építése 
 
A szakfeladaton a Szociális szolgáltató központ felújításának 2010. évre áthúzódó 
kiadásait terveztük, amely ÉMOP-2008-4.2.1./A-2008-0006 számú támogatás 
keretében valósult meg. Az épület kivitelezési munkáit a vállalkozó 2009. november 
végén befejezte, a mőszaki átadás megtörtént. (10./B számú melléklet) 

 
Utak építése 

 
A Bem, Báthory, Bajcsy-Zsilinszky utak felújítását 2009. szeptemberében kezdte meg 
a kivitelezı, a befejezési határidı az ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019 számú támogatási 
szerzıdésben 2010. márciusára került módosításra. A beruházáshoz kapcsolódóan egy 
kifizetési kérelmet nyújtottunk be 2009 évben.(10./A számú melléklet) 

 
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 

 
A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelı és 
Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2010. évre elıírt tagdíj összege - 893 E Ft - 
valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése lett megtervezve. 

 
Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása 

 
A Szécsény Városi Televízió havi megjelenéső Szécsényi Napló adásainak díjai és a 
testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre 
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Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

A bérlakások közül 3 db lakás karbantartását tervezzük. 
 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek 
jelentıs részét a bérlık, üzemeltetık részére továbbszámlázzuk. Itt terveztük az 
ideiglenesen bérbevett ingatlan rezsiköltségeit az egészségügyi feladatok ellátásához. 
A járóbeteg szakellátó központ átadásával, a SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi 
Centrum Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság átveszi az intézmény üzemeltetését, 
melynek keretén belül a közüzemi szerzıdéseket a Kft. köti meg várhatóan 2010. 
szeptembertıl. 
 

Általános épülettakarítás 
 

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatait az új szakfeladat rend több 
részre bontotta. Itt jelenik meg az önkormányzati épületek takarítását végzı csoport 
mőködéséhez szükséges kiadás. Ez a csoport látja el a polgármesteri hivatal, a 
mővelıdési központ, a ravatalozó, az Erzsébet tér 3. sz., a Rákóczi út 41. sz., és a 
Rákóczi út 115. sz. alatti ingatlanok tisztántartását. 
 

 
Zöldterület-kezelés 

 
A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük itt. 

 
Önkormányzati jogalkotás 

 
Az önkormányzati képviselık tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a 
szakfeladaton. 

 
Területi igazgatási tevékenység 

 
Az okmányirodai feladatokat 5 fı, a területi gyámügyi feladatokat 3 fı köztisztviselı 
látja el. 
Ezen szakfeladat kiadási elıirányzata az alábbiak szerint alakul: 
 
 Okmányiroda Gyámügy 
Személyi juttatások 11.246 10.632 
Munkáltatói járulék 2.732 2.167 
Dologi kiadások 2.578 2.578 
Összesen: 16.556 15.377 
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Önkormányzat igazgatási tevékenysége 
 

A 149/2007.(VIII.28.). számú önkormányzati határozat alapján 2007. szeptember 1-
ével létrejött Szécsény Város Önkormányzatának és Hugyag Község 
Önkormányzatának Körjegyzısége. 
A feladatot 2010. évben 28 fı köztisztviselı, 6 fı munkatörvénykönyv hatálya alá 
tartozó látja el, ebbıl 3 fı köztisztviselı a körjegyzıség kirendeltségén végzi feladatát. 
Ezen a szakfeladaton lett tervezve az önkormányzat valamennyi szerzıdésébıl eredı 
mőködési hiteltörlesztési kötelezettsége.  
 

Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésbıl 566 E Ft támogatást 
kap, melyet dologi kiadásra terveznek fordítani. 
 

Építésügyi, területpolitika területi igazgatása 
 

Az építéshatósági feladatokat 2 fı látja el. E szakfeladaton változás történt ez évtıl a 
területi igazgatási feladatok leválasztása miatt.  

 
Közvilágítás  

 
A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek száma összesen 1018 db, 
amelybıl Pösténypusztán 56 db, Benczúrfalván 76 db van. A lámpatestek 
fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor 
díszkivilágítására fizetett átalánydíj - évi 4.000 üzemórára - lett megállapítva ezen a 
szakfeladaton. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerzıdést ÉMÁSZ Nyrt.-vel 
kötöttük meg.  
 

Város és községgazdálkodás 
 

A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselı-testületi döntése alapján 2008. 
évtıl a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. 
A Kft. legfontosabb feladata: az intézmények karbantartása, a város közterületeinek 
tisztántartása és a köztemetık üzemeltetése. 
A mőködésükhöz szükséges támogatást – 7.518 E Ft-ot –  a mőködési pénzeszköz 
átadás nonprofit szervnek c. soron tervezzük, amely az anyag és egyéb költségeket, 
valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza. 
 

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 

E szakfeladaton került megtervezésre a fejlesztési tartalék 32.684 E Ft összegben. 



Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
 

Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védınıi körzettel van biztosítva. E 
szakfeladat keretében kerül ellátásra az iskolai védınıi szolgálat is. A 3 fı védını 
közalkalmazottként látja el feladatát. 
 

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
 
A pénzbeli szociális juttatások normatív hozzájárulása az elmúlt évihez képest 
csökkent az 1,3 %-os mértékő forráselvonás miatt. A gazdasági és a szociális helyzet 
kedvezıtlen alakulásával összefüggésben viszont az önkormányzati kiadások 
növekedése várható. A növekvı munkanélküliség, a közfoglalkoztatásban résztvevık 
számának, az ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra történı kifizetések 
emelkedése miatt az önkormányzat terhei is növekednek. 
 
Rendszeres szociális segély:       3.152 E Ft 
 
A települési önkormányzat, 2010. január 1-jétıl a jegyzı rendszeres szociális segélyt 
állapít meg annak az aktív korú személynek, aki 
a) egészségkárosodott, 
b) 55. életévét betöltött 
c) 14. éven aluli gyermeket nevel. 
 
Rendelkezésre állási támogatás:       10.939 E Ft 
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki rendszeres szociális 
segélyre nem jogosult, arra az idıtartamra, amikor 

- a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben 
vagy távolléti díjban nem részesül, vagy 

-  olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem 
állapítottak meg. 

A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege, 2010. január 1-tıl 28.500 Ft. A kifizetett összeg 80 %-át 
igényelhetjük vissza a központi költségvetésbıl  
 
Idıskorúak járadéka:  144 E Ft 
Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı 
idıskorú személyek részére nyújtott támogatás, melynek összege az életkor és 
jövedelem alapján kerül megállapításra. 
A járadék megilleti azt az egyedülálló, 62. életévét, de 75 évesnél fiatalabb személyt, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 95 %-át, mely havonta 27.075 Ft, valamint azt az egyedülálló, 75 .életévét 
betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, mely havonta 37.050 Ft. 



 
Lakásfenntartási támogatás: 830 E Ft 
Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociális rászorult személyek és családok 
részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. 
 
Ápolási díj: 11.375 E Ft 
Ápolási díjban részesíthetı a tartósan gondozásra szoruló személy/ek/ otthoni ápolását 
végzı hozzátartozó. A megállapítás háziorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi 
viszonyok figyelembevételével történik. Idıtartama szolgálati idınek minısül, mivel 
az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban 
részesülık után, ennek összege 2.202 E Ft. 
 

 
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás: 
1997.évi XXXI.tv. (Gyvt.) 19.§ (1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult: bölcsıdében, óvodában és az iskolában az étkezéshez jogszabály 
szerinti normatív kedvezményt és egyéb kedvezményeket (pl. tankönyvtámogatás) 
igénybe venni. 
• Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 10.720 E Ft 

A normatív kedvezményre jogosult: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás, az 1-6. 
évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı, ez év szeptembertıl a 7. 
évfolyamos is,  
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett gyermek az intézményi térítési díj 100 %-ára, 
- a fentiek alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 
intézményi térítési díj 50 %-ára, 
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 
%-ára. 
 
Egyszeri pénzbeli támogatás:       2.772 E Ft 
Szociális helyzete alapján két alkalommal támogatásra jogosult az a gyermek, fiatal 
felnıtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév 
július 1-én és november 1-én fennáll. 
 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás:            75 E Ft 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó 
jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti 
nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy 
idıskorúak járadékában részesül. 
 
Kiegészítı gyermekvédelmi pótlék:            17 E Ft 
Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítı gyermekvédelmi 
támogatásra való jogosultsága tárgyév július 1-én és november 1-én fennáll kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatása mellett pótlék jár. 



Óvodáztatási támogatás: 
A Képviselı-testület 27/2008.(XII.17.) rendelete alapján 2010. január 1-tıl annak a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére 
állapítható meg, aki a három, illetve négy éves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. 
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes 
felügyeletét ellátó szülı a jegyzıi eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy 
gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek 
után csak az egyik szülı igényelheti. 
A támogatás összege a gyermek beíratását követı elsı alkalommal 20.000 Ft, azt 
követıen pedig évente június és december hónapban további 10-10.000 Ft kerül 
folyósításra. 
A támogatás 100 %-a a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı. 
A költségvetésünkben ez a sor nem került megtervezésre, a késıbbiekben emiatt 
elıirányzat módosítás válik szükségessé. 
 
Átmeneti segély:          2.000 E Ft 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatáskörében 
átmeneti segélyben részesítheti a szociálisan rászorult személyeket. 
 
Temetési segély:              381 E Ft 
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési 
segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl 
gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
 
Helyi járat igénybevételéhez utazási támogatás:     7.200 E Ft 
Jogosultak a 35/2007.(X.26.) számú rendelet alapján a közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007.(IV.25.) Korm.rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott rászorultak, illetve állandó lakcímmel rendelkezı 
iskoláskorú gyermekek és nyugdíjasok. 
 
Adósságkezelési szolgáltatás:       1.831 E Ft 
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott 
lakhatást segítı ellátás. Az önkormányzat határozatában megjelölt idıponttól 
adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot, vagy személyt, akinek az 
adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de legfeljebb 266.000 Ft összegő, hitelintézettel 
kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl adódó tartozás esetén az adósság a 200.000 Ft-ot 
meghaladja, de legfeljebb 533.000 Ft összegő, a tartozás meghaladja a hitellel terhelt 
ingatlan forgalmi értékének 50 %-át és akinek az Szt. 55. § (2) bekezdésben 
meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a 
közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá akinek a 
háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
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mindenkori legkisebb összegének 150 %–át, egyedül élı esetében a 200 %-át, és az 
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, aki Szécsényben 
meghatározott lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, 
hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési 
támogatás különbözetének megfizetését (25 %-os önrész), továbbá az adósságkezelési 
tanácsadáson való részvételt. 
 
Közgyógyellátás:         1.200 E Ft 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 
megırzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében 
biztosított hozzájárulás. 
 

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
A koncepció alapján a civil- és sportszervezetek támogatására 2.000 E Ft-os keretet 
állapítottunk  meg. 

Közcélú foglalkoztatás 
2010. évi kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek - akik 
egy típusú- ellátásban, rendelkezésre állási támogatásban részesültek – a korábbiaknál 
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak 
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.  
A munkanélküli segélyezettek részére az „Út a munkához” program keretében 
közmunka lehetıséget biztosítunk. A programban szereplık bérét, az állam 95 %-ban 
finanszírozza meg.  
A közfoglalkoztatási terv alapján átlagosan 96 fı támogatását tervezzük. Az 
önkormányzat 50 %-os járulékkedvezményben részesül, ha közcélú munkaviszonyban 
foglalkoztat segélyezetteket. 
Állami támogatás mértéke ezen összeg 95 %-a. 
 

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza. A ligeti 
tornaterem főtését a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a 
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium finanszírozza 2009. 
októberétıl. 

Köztemetık fenntartása  
Ezen a szakfeladaton csak a városi temetıben elhelyezett 3 db közkútra fizetendı 
vízdíj összegét vettük számításba a tervezés folyamán.  

 
Településır  

Feladataik:  

- A különbözı hivatalos ırszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, 
közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelzı tevékenység, szükség esetén intézkedés 
kezdeményezése az illetékes hatóságnál. 

- A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, 
utcabútorok, stb.) védelmében való közremőködés. 
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- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bőnmegelızési, 
tőzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitőzések megvalósításának hatékony 
támogatása. 
- A településen tartandó rendezvények esetében közremőködés rendfenntartásban és 
forgalomirányításban. 
- Természeti csapás, baleset, káreset, mőszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet 
során közremőködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, 
a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában. 
- Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – 
meghatározott további feladatok végrehajtása. 
 
A feladatot 2 fı településır látja el, melyre 100 %-os bér és járulék támogatást kapunk. 
 
 

Önállóan mőködı költségvetési szervek  
 

Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 
 

Turizmus területi igazgatása és szabályozása 
 

A Tourinform Iroda mőködési feladatait 1 fı közalkalmazott látja el, munkáját a 
közcélú foglalkoztatás keretében segíti turisztikai végzettségő szakember. Az épület 
fenntartására megállapodás született, ez alapján önkormányzatot terheli a telefon, 
internet és posta költségek. 
 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 

A könyvtári állomány gyarapítására 1.425 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi 
könyvbeszerzés alapján. Ezt a keretet a könyvtári érdekeltségnövelı pályázat 
eredményes elbírása során megítélt támogatást növelheti. 

 
Könyvtári szolgáltatások 

 
A könyvtári feladatot 1 fı végzi, aki egyben ellátja a II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola könyvtári feladatait a 
Magyar úti és a Rákóczi úti telephelyeken is. Munkáját segíti a két, közmővelıdés 
területén foglalkoztatott dolgozó. 
 

Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 
 

Közmővelıdési tevékenység végrehajtására 2 fı közmővelıdési dolgozót, 1 fı 
informatikust, 1 fı dekoratırt, és 1 fı kulturális szervezıt foglalkoztat az intézmény.  
Az alapfokú mővészeti oktatási feladatok fenntartói jogát 2007. július 1-tıl 2011. 
június 30-ig terjedı idıszakra átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak, de a 
feladatellátás helyszíne továbbra is a mővelıdési központ. A rezsiköltségeket a 
zeneiskola 30 %-ban téríti meg.  
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Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

A gyermekjóléti szolgálat területi ellátása 11 települési önkormányzatra terjed ki, 
melyet 4 fı közalkalmazott lát el. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy részére saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. A házi segítségnyújtást 7 fı gondozónıvel biztosítjuk. 
 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 
2010. évre e feladat ellátásához állami finanszírozás nem igényelhetı, a további 
mőködtetésre pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírása még nem történt meg. A 
többcélú társulás döntése alapján a jelzırendszeres segítségnyújtást 2009. évi 
feltételekkel mőködtetjük tovább, a pályázat elbírálása után a költségvetését az 
eredményesség függvényében módosítjuk. A pályázati bevétel különbségére a 
társulásban résztvevı önkormányzatok kötelezettséget vállaltak. A feladatellátást 
településenként egy-egy gondozónı teljesíti, megbízási szerzıdés alapján. 

 
Családsegítés 

 
A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára ilyen helyzethez 
vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ezt a feladatot 3 fı közalkalmazott 
látja el 10 önkormányzat közigazgatási területén. 
 

Közösségi szolgáltatások 
 

A szociális kistérség fejlesztése elnevezéső pályázat benyújtásakor a közösségi feladat 
ellátása is állami normatívából történt. A pályázat támogatási szerzıdésében 5 éves 
kötelezettségvállalás történt a fenti feladatok mindegyikére. 
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Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 
A személyi jellegő kiadások tervezésénél az ellátandó órák számát, az elfogadott 
órakeretet és a 2010. január 1-i munkajogi létszámot, a közalkalmazotti tábla szerint 
január 1-jétıl érvényes bért vettük figyelembe, amely tartalmazza a soros lépések 
miatti emelést is. Az üres álláshelyekre jutó bért F/6-os besorolás szerint terveztük 
meg. Az üres állások száma szeptembertıl változik, mert a gyermeklétszám arányában 
csoportszám csökkenés is várható a 2010/2011-es tanévben. A csökkenı 
gyermeklétszám miatt szeptembertıl a Gimnáziumban és az Általános Iskolában 1-1 
osztállyal lesz kevesebb. Az Óvodában 8 helyett 7 óvodai csoporttal terveztünk, de a 
várható igény szerint 1 helyett 2 bölcsıdei csoport indítása várható. 3 fı 
átcsoportosítására lesz szükség, melynek bérvonzata nem jelentıs, létszámban pedig 
nem okoz változást. 
A pedagógus továbbképzés állami támogatása megszőnt. Szakkönyvtámogatásra 
4.000.- Ft/fı összeggel számoltunk. A jubileumi jutalom tervezésénél a 
jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. Az esélyegyenlıséggel 
kapcsolatos 2009. évi pályázat miatt a decemberi bért nem terveztük, mert ez a 
pénzmaradvány terhére kerül felhasználásra. 
 
A székhelyintézmény (gimnázium és szakközépiskola) személyi jellegő kiadásaihoz 1 
fı igazgató, 2 fı igazgató-helyettes és 36 fı tanár bérköltsége kapcsolódik. Az 
ügyviteli feladatokat 1 fı iskolatitkár és egy fı adminisztrátor végzi. Rendszergazdai 
feladatot 1 fı lát el, azonban ı végzi az általános iskola telephelyén is a 
számítástechnikai feladatokat. A gazdasági, technikai ügyintézés jelenleg a Magyar út 
15. sz. telephelyen történik, de ezek a bérköltségek is a székhelyintézménynél 
könyvelendık, amely 1 fı gazdasági vezetı, 2 fı ügyintézı személyi jellegő kiadása. 
A Rákóczi út 90. sz. alatt egy részmunkaidıs hatórás és egy teljes munkaidıs 
nyolcórás portást alkalmazunk.  
Az általános iskolában jelenleg 47 fı teljes munkaidıs pedagógus foglalkoztatása 
szükséges az ellátandó órák számát és a pedagógus munkakörben megállapított 
kötelezı óraszámot tekintve. A túlórák fedezetére fizetés nélküli szabadságon (GYES, 
GYED) lévı dolgozónk besorolás szerinti bérével számoltunk. A szakmai munkát 1 fı 
iskolatitkár segíti, a technikai feladatokat 1 fı látja el részmunkaidıben, aki takarítást, 
kézbesítést is végez.  
A szécsényi óvoda 2010. szeptemberétıl várhatóan 7 óvodai és kettı bölcsıdei 
csoporttal mőködik. Erre a feladatra 1 fı intézményegység-vezetı, 16 fı 
óvodapedagógus, 1 fı logopédus, 8 fı dajka és 3 fı gondozónı, 1 fı adminisztrátor 
alkalmazásával számoltunk augusztusig. Átcsoportosítás a bölcsıdei feladatra a 2010-
es költségvetési évre 3 hónapot fog érinteni.  
Nagylócon a gyermekek oktatását-nevelését 4 fı óvodapedagógus, 2 fı dajka, 4 fı 
tanító, látja el augusztusig. Az angol és a gyógypedagógiai órák ellátását szécsényi és 
nógrádszakáli pedagógusok végzik. Szeptembertıl csoport összevonásra lesz szükség. 
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2 összevont osztályt és 2 napközis csoportot tervezünk. Az óvoda a 2009. évhez 
hasonlóan mőködik tovább.  
Nógrádszakálon az alsó tagozatos általános iskolai oktatást 4 fı pedagógus végzi. Az 
óvodában 2 fı pedagógus és egy dajka dolgozik. Szeptembertıl 1 összevont 
csoportban folyik majd az oktatás, és emellett egy napközis csoport lesz, valamint 
folytatódik a gyógypedagógiai oktatás is. Ez a változás  egy fı létszámcsökkenést 
eredményez majd a késıbbiekben, de a 2010-es költségvetésben bérkiadásokban még 
nem érinti. 
Az intézmény dologi kiadásaiban a rezsiköltségek szerepelnek túlnyomórészt. A 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos éves kiadást a Szécsényi Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft-tıl kapott ételadatok alapján, a jelenleg érvényes 
díjakkal, az elmúlt idıszak adagszáma szerint tervezetük, a csökkenı gyermeklétszám 
figyelembevételével. Szakmai anyagok beszerzésére minimális összeget terveztünk, 
mert számítunk a folyamatban lévı, és a következı évben megnyíló pályázati 
lehetıségekre. 
 
A székhelyintézmény /Gimnázium/ dologi kiadásaiban a rezsiköltségeken kívül az 
üzemeltetési és fenntartási költségek a legjelentısebb tételek. A vagyonvédelemmel 
kapcsolatos költségek, a poroltók ellenırzése, a szemétszállítási és kéményseprési 
díjak, a postaköltség szerepelnek. Ide tartoznak az épület karbantartással kapcsolatos 
kiadások is. Szükséges a radiátorok egy részének a cseréje, a tantermek festése és a 
vízvezetékek javítása.  
Az Általános Iskolában a karbantartási kiadások között számoltunk a tetıtéri 
radiátorok javításával, mert a felújítás 2009. évben a tetıtérre nem vonatkozott. A 
nyári festést, a mosdók/WC-k tisztasági meszelését is el kell végezni. Itt szerepel a 
portai szolgálatot ellátó biztonsági ır költsége is.  
A szécsényi óvoda 2010. elsı negyedévében még három épületben mőködik,  
Szakmai anyagok beszerzésére, készletbeszerzésére, az új berendezésekre, bútorokra 
1.100 E Ft-ot terveztünk. A rezsiköltségeket a 2009. év szerint terveztük, főtési 
költségként a csak a Haynald út 7. és a 8. sz. alatti épületek főtésével számoltunk.  
 
A nagylóci iskolánál dologi kiadásában az üzemorvosi, munkavédelmi szerzıdésbıl 
adódó költség 312 E Ft, a rehabilitációs járulék 522 E Ft, 50 E Ft belföldi kiküldetés, 
30 E Ft továbbképzési kiadás szerepel. 
 
A nógrádszakáli iskolánál dologi kiadásában az üzemorvosi, munkavédelmi 
szerzıdésbıl adódó költség 332 E Ft, a rehabilitációs járulék 332 E Ft, 50 E Ft belföldi 
kiküldetés, 30 E Ft továbbképzési kiadás szerepel. 
 
A mőködési pénzeszköz átadásnál az épületek takarítását és a karbantartási munkák 
nagy részét az Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A bérköltségekhez 
való hozzájárulás a gimnázium épületénél 5.700 E Ft-ot, az Általános Iskola épületénél 
5.700 E Ft-ot, az Óvodánál csak a karbantartási költség 1.400 E Ft-ot jelent. 
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Ellátottak juttatásai: Az ingyenes tankönyvellátás várható költsége és az ösztöndíj 
kiadás a gimnáziumi tanulóknál 2.600 E Ft. Az általános iskolai tanulóknál csak az 
ingyenes tankönyv ellátást terveztünk: 2.400 E Ft összegben.  

 
III. 

Felhalmozási és fejlesztési feladat 
 
A 4. számú melléklet alapján a fejlesztési bevételek között a következık szerepelnek: 
 
A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési 
rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható 
fel, ennek összege 8.300 E Ft. 
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek között szerepel: a volt könyvtár épület 
értékesítése, a bérlakások értékesítésének részletei, a Somogyi úti lakás 
értékesítésének II. részlete, egy Felszabadulás téri lakás és a Rákóczi út 79. szám alatti 
üzlethelyiség tervezett eladásának összege. 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakossági közmő befizetéseket tartalmazza. 
 
A fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a 4. számú 
mellékletben. Tervezésre került néhány számítástechnikai eszköz beszerzése is. 
 
A Rákóczi út 41. szám alatti telephelyen a „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat alapján a 
kivitelezés elkészült. A tervezett felújítás 41.291 E Ft összegébıl 25.382 E Ft-ra a 
kifizetési kérelmet 2010. január végén nyújtjuk be. Az igényelt támogatás 95 %-os 
mértékő. 
 
A Bem, Báthory, Bajcsy-Zsilinszky utak felújítását 2009. szeptemberében kezdte 
meg a kivitelezı, a befejezési határidı az ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019 számú támogatási 
szerzıdésben 2010. márciusára került módosításra. A beruházáshoz kapcsolódóan egy 
kifizetési kérelmet nyújtottunk be 2009 évben. 
 
Folyamatban lévı fejlesztési beruházások 
 
A Szécsény és Térsége Integrált Járó-beteg Szakellátó Központ beruházást a 
létrehozott SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság bonyolítja. A mőszaki átadás várható idıpontja 2010. 
szeptember. 
 
A 2009. évi pénzmaradvány elfogadása után a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítása során a 2010. évet érintı fejlesztési pályázatok: 

• Történelmi városközpont II. fejlesztésére a támogatási szerzıdést 2009. 
december 23-án írtuk alá. A támogatási szerzıdés hatályba lépésének feltétele, 
hogy a magánerıs beruházás hitelszerzıdése és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt-vel a pályázattal érintett ingatlanokra /járdák, parkolók/ 
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vonatkozó szerzıdés aláírásra kerüljön. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
folyamatban van.  

• II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola, gimnázium épülete nyílászáróinak cseréje az önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélküli (CEDE) keretbıl valósul meg, 
a támogatási szerzıdés szerinti elıleg átutalásra került. Várható befejezés 2010. 
április 30. A kivitelezést a Hevestherm Hevesi-Hús Kft. végzi. 

• Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben címő ÉMOP-
4.3.1/2/2F-2f-2009-0007 azonosítójú pályázati támogatásból a szerzıdés 
szerinti elıleg a számlánkra érkezett, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma átutalta a kártalanítási összeget. A kivitelezési munkákat, és a 
pályázattal kapcsolatos kiadásokat folyamatosan fizetjük, a kifizetési 
kérelmeket határidı szerint benyújtjuk.  

• Nagylóci óvoda felújítására a támogatás szerinti összeg 2009. nyarán 
megérkezett, de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kiviteli munkálatok 
elvégzésére 2010. tavaszán kerül sor. 

 
2009. évben benyújtottuk a Nagylóc - Szécsény záporesı-tározó kialakításának 
támogatására irányuló pályázatot. Az eredményrıl még nem kaptunk értesítést, 
várhatóan ez év elsı negyedévében kerül a pályázat elbírálásra. 
 
Észak Nógrád Vízmő Kft., az érintett önkormányzatok megbízásából, elkészítette a 
tulajdonukban lévı szécsényi szennyvíztelep EU elıírásainak megfelelı 
korszerősítésére vonatkozó terveket. A pályázat még nem került kiírásra. 
 
A felsorolt pályázatoknak sem bevételi, sem pedig kiadási elıirányzatot nem 
terveztünk meg a 2010. évi költségvetésben. 

 

IV. 

Az önkormányzat adósság szolgálata 

 
A hitelek állományáról tájékoztatást az 5. és a 6. számú melléklet ad.  
A 2009. év végi mőködési hitelállomány 322.457 E Ft, fejlesztési hitelállomány  
42.807 E Ft. 
A tárgyévi hiteltörlesztés 39.084 E Ft, melynek mőködési része 36.696 E Ft, fejlesztési 
része 2.368 E Ft. 
A mőködési hitel kamatra 17.125 E Ft-tal, a fejlesztési hitel kamatra 2.368 E Ft-tal 
számoltunk. 
A folyószámla hitelrıl a 17/2008.(I.29.) számú határozattal döntött a testület, melynek 
kerete 40.000 E Ft. 
 
Költségvetési egyensúly helyzete 
 
Az Önkormányzati költségvetésben 133.670 E Ft hiánnyal számoltunk.  
A fejlesztési mérleg egyensúlya biztosított, a fejlesztési tartalék összege 32.684 E Ft. 
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Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére a költségvetési törvény 6. számú 
mellékletében meghatározott „ÖNHIKI” támogatás és a mőködésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatása szolgálhat, melyet az elızı évek gyakorlatának 
megfelelıen – a lehetı legteljesebb mértékben – szeretnénk igénybe venni. 
 
A fennmaradó hiány összegének kezelését az önkormányzati költségvetési rendeletünk 
módosításánál pontosítjuk tekintettel, arra, hogy a kinnlevıségek behajtása akkorra 
válik konkréttá, és ekkor tudunk dönteni a hitel felvételérıl. 
 
Az önkormányzat - a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem elıtt 
tartásával - a többcélú kistérségi társulás által létrehozott közös intézmények 
mőködtetésében érdekelt és a gesztor szerepét tölti be. A Közoktatási Társulásban és a 
Humánszolgáltató Társulásban részt vevı önkormányzatok arányos anyagi 
hozzájárulását várjuk el a feladatellátással összhangban a kibıvülı mőködési 
költségekhez. A körjegyzıségi költségvetés végrehajtásához elengedhetetlen a társult 
Hugyagi Önkormányzat megállapodásban rögzített határidıben átutalt hozzájárulása. 
 
Az önkormányzat továbbiakban is törekszik a gazdálkodó szervezetekkel, a térségi 
önkormányzatokkal fennálló kapcsolatának javítására, közremőködik a 
munkanélküliség mérséklésében, illetve az ipartelepítést és munkahely-teremtést saját 
lehetıségei szerint támogatja. 

Összegzés 

 
A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja 
intézményeink szigorúan takarékos mőködését. A mőködési – fenntartási – 
városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintrıl indulnak. A jelenlegi helyzetben 
az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag 
költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a 
mőködtetés.  
Az „olcsóbb mőködtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban. 
 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során és a hiány csökkentésére 
vonatkozó alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések 
(adók, vevık, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejő és esedékes 
követelések haladéktalan beszedését. 

2. A szakmai feladatok megvalósításához és a mőködési kiadások csökkentéséhez 
pályázati forrásokat kell bevonni; 

3. A folyamatban lévı beruházások zökkenımentes megvalósítása, az új 
létesítmények mőködésének biztosítása, valamint a mőködési célt szolgáló 
pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerzıdés 
betartása a kötelezettségvállalás 5 éves idıszakában. 

4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött 
szerzıdéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos 
feladatra vonatkozó szerzıdések között, az új megállapodásoknál az egységes 
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beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell 
koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva. 

 
Kérjük a Tisztelt képviselı-testület és az önkormányzati bizottságok tagjait, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatot, az intézményvezetıket és a polgármesteri hivatal 
munkatársait, hogy a költségvetés megismerése után konstruktív véleményével, 
javaslatával segítse a költségvetési rendelet elfogadását - további racionalizálási 
intézkedésekkel - annak végrehajtását. 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik operatív munkájukkal, véleményükkel, 
javaslatukkal, segítették munkánkat. 

 

 

Szécsény, 2010. január 19.  

 

 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 

 


