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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
 
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a 
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló 
törvény határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) 
bekezdésének figyelembevételével, és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján állítottuk 
össze. 
 
A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint - 
az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra.  
 
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő 
mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni: 
- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 
felhasználási tervét. 
-  A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. 
- A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 
tartalmazó kimutatást. 
 
Az Ávr. 24.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és 
költségvetési kiadásai között kell megtervezni: 
- A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi 
önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi 
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai 
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. 
- A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen: - a helyi önkormányzat nevében végzett 
beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat 
által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az 
általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat 
ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a 
költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak 
létszámát is. 
- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az általa irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát.  
 
A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer 
költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatásokkal 
kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 
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finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait 
nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés). A helyi közügyek 
intézése körében meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. 
(Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont), költségvetését rendeletben 
állapítja meg (Áht. 23. § (1) bekezdés). Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem 
rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő 
hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott 
támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés). 
 
Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az 
önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel 
közösen megvitatva készítettük elő. 
 
A 2013. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az 
Önkormányzat költségvetési szervei: 

• Szécsény Város Önkormányzata 
• Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
• Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
• Kubinyi Ferenc Múzeum 
• Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
• Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 
 

I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
A 2013. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 
(ÁHT.), a 368/2011. (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete), valamint a 
2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény (Mötv.) alapján készítettük el. 
 
Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára 
vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, 
hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, 
ugyanígy a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak. 
 
1. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 
Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a város területén keletkező szemét, zöldhulladék, 
és a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása. Itt szerepel továbbá még az 
önkormányzati intézményekből történő szemét, valamint a nagy konténeres szemét 
elszállítása is 3.175 E Ft összegben.  
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2. Lakó- és nem lakó épületek építése 
A Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteme már lezárult. A bevételek között 
számolunk a 2013. évben BM önerőként 1.579 E Ft összeggel, valamint a civilek háza 
pályázati bevételével, amely 16.314 E Ft. Pénzmaradványként megterveztük itt az Óvoda 
napkollektorra 2012. évben érkezett pályázati összeget. 
A kiadások között figyelembe vettük a benyújtott „Közösségi Ház kialakítása Szécsényben” 
tárgyú LEADER pályázatot, melynek keretében a Szécsény, Sas út 1. sz. alatti volt könyvtár 
épületét szeretnénk felújítani és új funkcióval működtetni (civilek háza). Megtervezésre 
kerültek az óvodai napkollektor kiadási tételei, játszóterek kialakítása, a műfüves pálya 
önereje. 
 
3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és 
Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2013. évre előírt tagdíj összege, valamint egyéb 
szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése lett megtervezve 1.166 E Ft összegben. A 
feladatfinanszírozás keretében 2.063 E Ft állami támogatás illetné meg önkormányzatunkat 
erre a feladatra, de az iparűzési adóbevételünk miatti beszámítás összegének (-33.968 E Ft) 
arányos része csökkenti a kiutalandó összeget.  
 
4. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
A Szécsény Városi Televízió adásainak díjai, a testületi ülések közvetítése és a lakosság 
tájékoztatásának kiadásai kerültek itt megtervezésre 2.500 E Ft összegben.  
 
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ezen a szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési 
kiadásokat szerepeltetjük, csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére lesz 
módunk. 
 
6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős 
részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázzuk. 6.694 E Ft bevétellel és 5.330 E Ft 
kiadással számoltunk. 
 
7. Zöldterület-kezelés 
A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük itt 8.071 E Ft 
összegben. A szakfeladaton saját bevételünk nincs, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátására 8.054 E Ft állami támogatást állapítottak meg, melyből a beszámítási 
korrekció után csak a fele kerül kiutalásra. 
 
8. Önkormányzati jogalkotás 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. 
Alapul vettük a decemberi kifizetéseket és ezen felül egy év személyi jellegű kiadásaival 
számoltunk. Itt kerültek megtervezésre a polgármester és az alpolgármester személyi jellegű 
kiadásai is. A szakfeladat összes kiadása 23.882 E Ft. 
 
9. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
A bevételek között számoltunk a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi TÁMOP pályázataival, a záró elszámolás után 
kiutalandó, Önkormányzat által már megelőlegezett összeggel. Itt vettük számba a közoktatási 
társulás és a körjegyzőség miatti követelésünket a tagönkormányzatok felé, valamint a 
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Lipthay Béla Szakképző Iskola gyermekétkeztetési térítési díjának várható összegét. Az 
összes tervezett bevétel 22.119 E Ft. A kiadásoknál is az étkeztetés költségei és egyéb 
üzemeletetési költségek, szolgáltatási díjak szerepelnek. A művészeti iskola dologi kiadását a 
művelődési központ költségvetésében terveztük. Az összes kiadás ezen a szakfeladaton 
33.299 E Ft. 
 
10. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Helyi adók bevételei az alábbi összegben kerültek megtervezésre: 

- Kommunális adó:      12.600 E Ft 
- Iparűzési adó:     130.000 E Ft 
- Idegenforgalmi adó: 350 E Ft 
- Pótlék,bírság bevétel 2.900 E Ft 
- Gépjármű adó 19.300 E Ft 
- Helyszíni és szabálysértési bírság 1.000 E Ft 

 
A 25/2011.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a kommunális adó mértéke 
külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 
5.000 Ft-ra változott, így e rendelet szem előtt tartásával került megtervezésre a várható 
bevétele. 
A kommunális adó és az iparűzési adó tervezése során figyelembe vettük a gazdasági válság 
begyűrűződésének hatását, valamint a tárgyévi és előző évi hátralékok beszedésének esélyeit. 
Idegenforgalmi adót a 2012. évi bevallások szintjén terveztük. Az előző évek tapasztalatai 
alapján ez a nagyságrend állandósult. 
Gépjárműadó tervezésekor a 2012. december 31-i gépjármű tulajdonosok számából indultunk 
ki, valamint figyelembe vettük a hátralékokat is.  A költségvetési törvény szerint 2013. évtől a 
gépjárműadó bevételnek csak a 40 %-a marad önkormányzatunknál.  
 
11. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
Pályázataink lezáródtak, illetve az előkészítés szakaszában vannak, így ezen a szakfeladaton 
eredeti előirányzattal nem számoltunk. 
 
12. Közvilágítás  
A közvilágítás energiaellátásra az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel van 
szerződésünk. Áramdíjként a közvilágítási naptár alapján kiszámolt összeget vettük 
figyelembe. Megterveztük az év végén esedékes közbeszerzés költségeit is. A közvilágítás 
karbantartását határozatlan idejű, érvényben lévő „Csillagfény”szerződésünk szerint továbbra 
is az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. A várható dologi kiadás ezen a szakfeladaton 21.550 E Ft. A 
közvilágítás fenntartásának állami támogatására 16.045 E Ft a számított érték, de az 
adóbevételeink miatti beszámítás miatt csak a fele kerül kiutalásra. 
 
13. Város és községgazdálkodás 
A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselő-testület döntése alapján 2008. évtől a 
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. 
A Kft. legfontosabb feladata az intézmények karbantartása, a város közterületeinek 
tisztántartása és a köztemetők üzemeltetése. 
A működésükhöz szükséges támogatást, 11.617 E Ft-ot a működési pénzeszköz átadás 
nonprofit szervnek c. soron terveztük, amely az anyag és egyéb költségeket, valamint a 
karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza. A szakfeladat összes kiadása 23.020 E Ft. Az 
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 16.403 E Ft –al szerepel állami 
támogatás táblánkban, de a teljes összeget nem kapjuk meg a korrekciós tétel miatt. 
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14. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai 
A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új 
finanszírozási struktúra került kialakításra „feladatfinanszírozás” bevezetésével. Városunkat a 
2013. évben összesen a lakosságszám és az ellátandó feladatok alapján 308.198 E Ft állami 
támogatás illeti meg. Ide tartoznak az általános támogatások az önkormányzati hivatal 
működésére, a település-üzemeltetési, a zöldterület-gazdálkodásra, a közvilágításra, 
köztemető fenntartására, a közutak fenntartására, és az egyéb kötelező önkormányzati 
feladatok ellátására várható költségvetési támogatások.  A köznevelési feladatok ellátására a 
fenti összegből 102.980 E Ft illet meg bennünket. Szociális feladatokra 74.047 E Ft a 
számított összeg. Kulturális célra 6.926 E Ft-ot kapunk. A múzeumra jutó költségvetési 
támogatást nem ezen a szakfeladaton szerepeltetjük.  Az állami támogatások részletezését a 4. 
melléklet tartalmazza. 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel összesen 94.352 E Ft-tal számoltunk (régi 
tüdőgondozó épülete, a Velics-udvar bérlakásai, Hársfa úti bérlakás, vásártéri külterületi 
ingatlan, Rákóczi út 60. sz. alatti ingatlan, bérlakás-értékesítés törlesztő-részletei). A tervezés 
során az ingatlanbecslés értékeivel számoltunk. A szakfeladat összes bevétele 402.550 E Ft. 
 
15. Finanszírozási műveletek 
A szakfeladat magában foglalja az önkormányzat által kötött, valamennyi működési és 
fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatosan várhatóan felmerülő hiteltörlesztéseket és ehhez 
kapcsolódó kamat összegeket is az önkormányzati adósságkonszolidáció jelenleg ismert 
adatai alapján. Adósságszolgálati kötelezettségünk 50 %-át vállalja át az állam. Egy 
kedvezőbb elbírálás szerint különösen indokolt esetben ez az összeg emelkedhet a 2013. 
február 28-ig megkötendő megállapodás alapján. Az adósságkonszolidáció lezárása az első 
félév végére várható. Költségvetésünkben megtervezésre került 64.496 E Ft, vagyis az 
adósságszolgálati kötelezettségünk első félévre eső teljes összege, és a második félévi 
kötelezettségünk fele a folyószámla-hitel visszatöltése nélkül. 
 
16. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 286.878 E Ft 
intézményfinanszírozást ad át. 
 
17. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
E szakfeladaton került megtervezésre a tartalék 9.000 E Ft összegben. A Szécsény, Nagy 
Sándor utca 21. szám és a 168/1 hrsz-ú ingatlanon lévő csapadékvíz-elvezető csatorna 
átépítése és járulékos munkáinak elvégzése évek óta megoldatlan kérdés. 
 
18. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (Általános Iskola) 
Ezen a szakfeladaton a Magyar út 15. szám alatti általános iskola működtetési kiadásai 
szerepelnek. Az egyházi iskola 2013. szeptembertől a dologi kiadásokat is vállalja, így a 
tervezés során nem egész évvel számoltunk. A tervezett összes kiadás erre az épületre 29.102 
E Ft.  
 
19. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( Gimnázium) 
Ezen a szakfeladaton a Rákóczi út 90. szám alatti gimnázium épületének működtetési 
költségei szerepelnek. Elsődlegesen a rezsiköltségeket vettük számításba, de számoltunk az 
épület karbantartási költségeivel is, és azokkal a szolgáltatási költségekkel, amelyek a 
működtetéshez kötődnek. A vagyon működtetése, a tárgyi eszközök javítása és pótlása 
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jelentős terheket ró az önkormányzatunkra. A tervezett összes kiadás erre az épületre 31.781 
E Ft.  
 
20. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védőnői körzettel van biztosítva. Ennek keretében 
kerül ellátásra az iskolai védőnői szolgálat is. A 3 fő védőnő közalkalmazottként látja el 
feladatát. Személyi jellegű kiadásokra 6.131 E Ft-ot, munkáltatói járulékokra 1.639 E Ft-ot, 
dologi kiadásokra 1.734 E Ft-ot terveztünk, melyet az OEP támogatás teljes egészében fedez. 
 
21. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a 13. melléklet 
tartalmazza 25.573 E Ft összegben.  
 
22. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
A 2013. évre is 1.500 E Ft összeggel számoltunk a civil- és sportszervezetek támogatási 
kereteként. A nem kötelező feladatokra a lehető legalacsonyabb kiadásokat terveztük. 
 
23. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása 
Ezen a szakfeladaton terveztük meg az elkülönített pénzügyi alaptól érkező bevételeket és az 
ehhez kapcsolódó kiadási tételeket a már aláírt hatósági szerződések szerint. Terveztünk az 
előkészítés alatt lévő 244/2012:(XII.11.).számú testületi határozat szerinti 2013. évi START – 
munkaprogram keretében megvalósuló feladattal. Az önkormányzati utak, járdák 
felújításához szükséges 11.000 E Ft önerővel. 
 
24. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
Az Európai Unió előírásaiból következően a Szécsényi Városfejlesztő Kft. működését a 
történelmi városmag rehabilitációjának II. ütemére vonatkozó Támogatási szerződés miatt 
fenn kell tartani. A városfejlesztő társaság működésének célja az Önkormányzat 
városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi 
feltételekkel. A társaság Önkormányzatunk pályázatainak előkészítését, lebonyolítását végzi. 
A szakfeladaton a működésükhöz nem szükséges pénzeszköz átadást tervezni, mert elfogadott 
üzleti tervük szerint saját bevételeikből finanszírozni tudja a társaság a kiadásait. 
 
25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza 1.550 E Ft 
összegben.  

 
26. Köztemetők fenntartása  
Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetendő vízdíj 
összegét vettük számításba a tervezés folyamán 540 E Ft összegben. 
 

 
 
 

II. ÖNÁLLÓAN M ŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
 

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az 
Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, 
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a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a 
jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó 
bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. 
 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mint az önkormányzat önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 134.237. E Ft 
intézményfinanszírozást biztosít. 
 
2. Általános épülettakarítás 
A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az önkormányzati épületek takarítását, 
ezen belül a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal szécsényi épületét is, mely 1.526 E Ft 
kiadást jelent költségvetésünkben. 
 
3. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) 
bekezdése alapján Szécsény Város Önkormányzata és Hollókő Község Önkormányzata 2013. 
január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A Közös Hivatal tekintetében az 
irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető 
jogok és kötelezettségek Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg 
illetve terhelik. 

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
alapján kell eljárni. 

A közös hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 
Szécsény Város Önkormányzata (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét 
képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, 
engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi ülés előtt 
együttes testületi ülésen döntenek.  

Az Ávr. 24.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 
engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben, költségvetési szervenként be kell 
mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. 

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok 
működésének támogatása.  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi 
CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 
önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.  A támogatás meghatározása az elismert 
hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe 
vételével történik. Fontos megemlíteni, hogy a költségvetési törvény a kis települések hivatali 
létszámait alacsonyabb mértékben ismeri el, mint ahogyan a korábbi tervezet tette.  
Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat 
lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához 
viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem 
székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. 

A 2013. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a 
járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a köztisztviselők jogállásáról szóló 



 9 

1992. évi XXIII. törvény helyébe lépő, 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. A köztisztviselők 
illetményalapját a költségvetési törvény 53.§ (1) bekezdése 2013. évben 38.650 Ft-ban 
állapítja meg.  

A cafeteria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a 
törvény 53.§ (2) bekezdése alapján 2013. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja 
meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél a 
jogszabályban előírt minimális összeggel, bruttó 193.250 forinttal számoltunk 
köztisztviselőnként. Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a 
járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a 
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

A szakfeladat kiadási oldala tartalmazza a szécsényi önkormányzati hivatal dologi kiadásait 
is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. A költségvetésben jelentkező 
eltérő gyakorlatok és elvek miatt azt javasoltuk, hogy a közös hivatal terhére egységesen a 
megállapított személyi költségek kerüljenek elszámolásra, és aztán dologi költségként 
mindkét település annyit számolhat el a közös hivatal terhére, amennyi kerete még maradt a rá 
jutó normatívából a rá jutó személyi költségek levonása után, a többi dologi kiadást pedig 
önkormányzati szinten kell biztosítania. 

A közös hivatal személyi jellegű költségeinek finanszírozása megállapodás alapján történik, a 
2012. január 1-jei lakosságszám arányában. Az önkormányzatok külön finanszírozzák a közös 
hivatal települési kirendeltségén felmerülő dologi kiadásokat. 

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 25,07 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, 
ez összesen 114.821 E Ft. 
 

ELISMERT LÉTSZÁM Szécsény Hollókő Összesen 
Lakosságszám 6 075 367 6 442 
 % 94% 6% 100% 
Elismert létszám 23,64 1,43 25,07 
Tényleges létszám 25 2 27 

 
A 2012. január 1-jei lakossági létszám adatok alapján a finanszírozás mértéke településenként 
az önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton: 

FINANSZÍROZÁS Szécsény Hollókő Összesen 
Bevétel (E Ft) 108 280 6 541 114 821 
Lakosságszám 6 075 367 6 442 
 % 94% 6% 100% 
Kiadás (E Ft) 121 281 6 883 128 164 
Foglalkoztatotti létszám (fő) 25 2 27 
Személyi jellegű kiadás 67 254 5 502 72 756 
Munkáltatói járulék 16 989 1 381 18 370 
Dologi kiadás 35 964   35 964 
Felhalmozási kiadás 1 074   1 074 
Önkormányzati hozzájárulás 13 001 342 13 343 
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4. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
A várható igénylések alapján a szakfeladaton a bevételi oldalon 32.000 E Ft-al számoltunk. A 
kiadások várhatóan 39.947 E Ft-ot jelentenek majd a 2013. évi költségvetésünkben az alábbi 
részletezésben:  
Ápolási díj járuléka  301 E Ft 
Rendszeres segély  3.500 E Ft 
Foglalkozást helyettesítő támogatás 27.000 E Ft 
Időskorúak járadéka 10 E Ft 
Lakásfenntartási támogatás 8.000 E Ft 
Ápolási díj 1.116 E Ft 
Óvodáztatási támogatás 20 E Ft 
 
 
 

III. ÖNÁLLÓAN M ŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
 

 
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 84.754 E Ft 
intézményfinanszírozás átadását terveztük meg. Állami támogatásként 84.804 E Ft érkezik, 
így az intézmény saját bevételén felül 3.276 E Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges a 
tervszámok alapján. 
 
2. Bölcsődei ellátás 
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából rendkívül fontos, hogy a gyermekek már 
születésüktől kezdve olyan nevelést kapjanak, hogy megfelelő felkészültséggel kezdhessék az 
óvodát, iskolát. Ennek egyik legmeghatározóbb helyszíne a család, azonban nagyon sok 
szülőnek nincs lehetősége, hogy a kisgyermek 3 éves koráig otthon maradjon. Ezért fontos, 
hogy a foglalkoztatás területére, a gyermekszülés után mihamarabb visszatérő szülők 
segítségére legyen egy olyan intézmény, ahol biztosítva van a gyermek megfelelő nappali 
gondozása. Ehhez járul hozzá e feladat biztosítása az intézmény keretei között. 
A szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek húszhetes korától a harmadik életévének a 
betöltéséig kérheti a gyermeke felvételét a bölcsődébe. A bölcsődei ellátás igénybe vétele 
önkéntes, de a gyermek bölcsödébe történő felvételét a szülőn kívül kezdeményezheti a 
körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a 
gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is. A szülő hozzájárulása azonban mindenképpen 
szükséges az ellátás igénybevételéhez. A felvételi kérelemhez csatolni kell a házi 
gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján alkalmas a 
bölcsődei gondozásra, mert ha valamilyen fertőző betegségben szenved, nem járhat 
bölcsödébe. A felvételi kérelmet és az igazolást az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A 
bölcsődei ellátást a gyermek három éves koráig lehet igénybe venni, ezért ha a gyermek a 
harmadik életévét már betöltötte az ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén 
(augusztus 31-én). Előfordulhat, hogy a bölcsőde orvosa még nem javasolja az óvodai 
jelentkezést, mert a gyermek a testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 
arra. Ebben az esetben a gyermek a negyedik életév betöltését követő augusztus 31-ig járhat a 
bölcsődébe. (1997. évi XXXI. tv 42. §) 
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A bölcsődénk 2 kis csoporttal működik 2 éves korig 12 gyermekkel, nagycsoportban 3-4 éves 
korig 14 gyerekkel 2-2 gondozónő foglalkozik. A tisztaságért 1 fő takarítónő felelős. A 
gondozónők a gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást – 
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosítanak azon gyermekek számára, akiknek szülei 
munkavégzésük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 
tudnak gondoskodni. A bölcsődékben gondozó-nevelő munka folyik, mely tartalmazza azokat 
a nevelési, gondozási feladatokat, melyek biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi 
életre való felkészítését és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. A 
bölcsőde szakmai programját az Észak-magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde 
véleményezte, formai, tartalmi szempontból megfelelőnek tartotta. 
A szakfeladaton 7.044 E Ft személyi kiadással, 1.901 E Ft munkáltatói járulékkal számoltunk.  
A rezsiköltségek az óvodai szakfeladaton kerültek megtervezésre. 
 
2. Óvodai nevelés, ellátás 
A gyermek harmadik életévének betöltését követően járhat óvodába. Az óvodai ellátás 
igénybe vétele a gyermek öt éves koráig nem kötelező, azonban ezt követően, az óvodai 
nevelési év első napjától (minden év szeptember 1-jétől) kezdődően, legalább napi 4 órában 
óvodába kell járnia. A gyereket az óvodába jelentkezés vagy átvétel útján lehet felvenni. Az 
ötéves életkort betöltött gyerekek óvodai felvételi kérelmét a gyermek lakóhelye körzetében 
található óvoda nem utasíthatja el. Ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, a gyermek 
lakóhelye szerinti óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 
illetve annak a gyermeknek a felvételét, aki jogosult a napközbeni ellátásra, vagy felvételét a 
gyámhatóság kezdeményezte.  
A nevelési év végével (augusztus 31-ével) szűnik meg a gyermek óvodai ellátása, ha a 
gyermeket felveszik az iskolába. Az óvodának a tanköteles életkorba lépett gyermekkel 
kapcsolatban igazolnia kell, hogy a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
elérte. Ha az óvoda nem tudja ezt biztonságosan megállapítani, javasolhatja, hogy a gyermek 
további óvodai nevelésben vegyen részt, a gyermek - annak megállapítása céljából, hogy 
szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte-
e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget - szakértői és rehabilitációs bizottsági 
vizsgálaton vegyen részt, a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének 
megállapítása céljából a szülő vigye el a nevelési tanácsadóba. (1993. évi LXXIX. tv 24. §) 
Óvodánk 7 óvodai vegyes életkorú csoporttal működik, csoportonként 27-28 fő gyermek 
létszámmal. Beírt létszámunk összesen 191 fő. Csoportonként 3 fő dolgozik 2 fő 
óvodapedagógus 1 fő dajka néni. Az óvodapedagógusok munkáját 1 fő pedagógus 
asszisztens, az 1 fő óvodavezető munkáját pedig 1 fő adminisztrátor és 1 fő karbantartó segíti. 
Ezen felül terveztünk 1 fő (gondozónő – takarító) Munkaügyi Központ által támogatott 
személyzetet. Az óvoda dolgozói összesen: 26 fő.  
 
Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, gyermekközpontú, szeretetteljes, családias 
légkört biztosítson. A gyermekek, egyéni képességeik figyelembevételével, sokoldalúan 
fejlessze személyiségüket, megőrizze testi épségüket, és megfelelő kompetenciákat alakítson 
ki a tanulásra, az iskolai életre. A játék elsődlegességét valljuk, mely a korosztály 
legfontosabb szükséglete, a személyiség fejlődésének alapvető színtere. A játékon keresztül 
az élmény gazdag mindennapokban, változatos tevékenységekben biztosítjuk a világ komplex 
megismerését, a kultúrák és elsősorban saját kultúránk, a néphagyomány felhasználásával. 
Gyermekeinket saját fejlődési ütemükben, az egyéni képességek figyelembevételével 
fejlesztjük, különösen szem előtt tartva a gyermekek mozgásigényét, a mozgásfejlesztés 
hatását az értelmi nevelésre. Nevelőtestületünk pedagógiai munkáját a nyitottság, a megújulni 
vágyás jellemzi, minden tagja szeretettel és felelősséggel neveli a rábízott gyermekeket. 
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A szakfeladaton 48.372 E Ft személyi kiadással, 13.034 E Ft munkáltatói járulékkal és 14.453 
E Ft dologi kiadással számoltunk.  A rezsiköltségek tervezésénél figyelembe vettük, hogy az 
épületben szeptembertől egyházi keretek között is folyik majd óvodai nevelés. 
 

 
Kubinyi Ferenc Múzeum 

 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Az állami támogatás eredeti előirányzatban nem tervezhető, az egyeztetések során kapott 
tájékoztatás alapján átvett pénzeszközként terveztük meg a várható állami támogatás összegét. 
Így az intézmény saját bevételén felül 1.732 E Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges a 
tervszámok alapján. 
 
2. Múzeumi, közművelődés, közönségkapcsolati tevékenység 
A múzeum 1973 óta működik a felújított Forgách-kastélyban. A múzeum 1979. február 1-én 
vette fel hivatalosan a megyében elsőként régészeti kutatásokat folytató Kubinyi Ferenc 
nevét, tisztelegve ezzel a neves tudós előtt. Régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezik az 
intézmény, területi múzeumként Nógrád megye régészeti emlékeinek szakfelügyeletét, 
gyűjtését, valamint a 19. század közepéig a történeti -, napjainkig a helytörténeti emlékek 
gyűjtését látja el. Az intézményben folyó munka három fő feladat köré csoportosul: a 
muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának 
védelme; valamint a közművelődési tevékenység. 
 
„Tudományok találkozása – találkozás a tudományokkal” címmel nyújtott be pályázatot a 
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum, tanórán kívüli kompetencia-alapú foglalkozások 
szervezésére. A pályázat bevételével és kiadásával eredeti előirányzatban nem terveztünk, 
sikeres pályázati elbírás esetén előirányzat módosítására kerül sor. 
A pályázat rövid leírása: A múzeum szakmai profiljába, kiállítási tematikájához illő 
programsorozatot kívánnak megvalósítani, mely a szűkebb régió helytörténeti adottságainak 
kihasználásával nagymértékben segíti az oktatási intézmények falain kívüli oktatási-nevelési 
kezdeményezéseket. A projekt megvalósulása esetén a Múzeum szervesen bekapcsolódhat a 
Szécsény városában, valamint a járási szinten működő, különböző oktatási intézmények 
tanórán kívüli oktató-nevelési programjaiba. A projekt foglalkozásait a térség kulturális-
helytörténeti helyszíneinek bevonásával tervezték meg, a környékben található épített 
örökségi elemek bejárásának és tanulmányozásának lehetőségével. A programok gerincét a 
Múzeumban megőrzött nemzeti és helyi kulturális műtárgyvagyon alkotja, melynek mélyebb 
megismerése az általuk megszerezhető történeti, honismereti, művészettörténeti tudást 
gyarapítja. 
 
A szakfeladaton 19.406 E Ft személyi kiadással, 4.578 E Ft munkáltatói járulékkal és 10.545 
E Ft dologi kiadással számoltunk.   
 

 
 

Krúdy Gyula Városi M űvelődési Központ és Könyvtár 
 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére, mint az önkormányzat 
önállóan működő költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 28.569 E Ft 
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intézményfinanszírozás átadását terveztük meg. Erre a feladatra 6.926 E Ft állami támogatást 
kapunk, így az intézmény működtetése 21.643 E Ft önkormányzati hozzájárulást igényel. 
 
2. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
Közfoglalkoztatás keretében az intézmény biztonságos működéséhez szükséges személyi 
feltételek kerültek megtervezésre (portás, tűztorony nyitva tartása miatti létszám), melyre 
3.528 E Ft bevétellel és 5.041 E Ft kiadással számoltunk. 
 
3. Kulturális műsorok, rendezvények 
A tervezéskor figyelembe vettük a Szécsény város 2013. évi rendezvény naptárában szereplő 
programokat, de a megvalósításukhoz csak minimális összeggel számolhattunk. A szakfeladat 
összes tervezett dologi kiadása 3.100 E Ft. 
 
4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
A könyvtári állomány gyarapítására 803 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés 
alapján és a kiadások csökkentésének elvét figyelembe véve. Ezt a keretet a könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti. 
 
5. Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtári feladatot 1 fő végzi. Munkáját segíti 1 fő közművelődés területén is 
foglalkoztatott dolgozó. Személyi jellegű kiadásokra 2.413 E Ft-ot, a munkáltatói járulékokra 
652 E Ft-ot terveztünk. 
 
6. Közművelődési tevékenységek és támogatások 
A közművelődés tágan értelmezve, minden az iskolarendszeren kívüli tanulási, művelődési 
tevékenység. Az 1997. évi CXL. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény is e tág definíció mentén 
határozza meg a közművelődési tevékenység definícióját „.. a közművelődési tevékenység a 
polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és 
alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg.”  
Közművelődési tevékenység végrehajtására 4 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 
és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény.  Személyi jellegű kiadásokra 10.679 E 
Ft-ot, a munkáltatói járulékokra 2.883 E Ft-ot, dologi kiadásokra 9.926 E Ft-ot terveztünk. 
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Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ  

és Gyermekjóléti Szolgálat  
 
 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat részére, mint az 
önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 
37.586 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg, melyet fedez az állami 
támogatás, a pályázati bevétel. 
 
2. Gyermekjóléti szolgálat 
A gyermekjóléti szolgálat területi ellátása 11 települési önkormányzatra terjed ki, melyet 4 fő 
közalkalmazott és 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott pszichológus lát el. Bevételként az 
önkormányzatok hozzájárulásával számoltunk 2.767 E Ft összegben. Személyi jellegű 
kiadásokra 7.881 E Ft-ot, munkáltatói járulékokra 2.128 E Ft-ot számoltunk. Dologi 
kiadásokra 108 E Ft telefondíjat, 248 E Ft rezsiköltséget, 50 E Ft készletbeszerzést, 127 E Ft 
postaköltséget, 239 E Ft egyéb dologi kiadást (belföldi kiküldetés: 80 E Ft, továbbképzés: 5 E 
Ft, ÁFA: 154 E Ft) és180 E Ft vásárolt közszolgáltatást terveztünk. 
 
3. Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
Az állami támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg, 145.000 Ft plusz a 30%-os társulási kiegészítés, összesen 
188.500 Ft/fő összegben. Az ellátottak számának meghatározása tervezésekor az ellátottak 
éves becsült száma 90 fő. Minden településen az adott település gondozottaival terveztünk. 
Elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján, naponta 
összesített ellátottak számát osztva 251-gyel kell kiszámolni a tényleges adatokat. Mivel a 
minimálbér összege emelkedett, ezért a normatív állami támogatás összege nem fedezi a 
szociális gondozók bérét, így a bevétel és a kiadás közötti különbség részarányosan lett 
elosztva az önkormányzatok között. 2013. január 1-től plusz egy fő szociális gondozót 
foglalkoztat Szécsény, ezért 9 személlyel többen részesülnek házi segítségnyújtásban. Ezen 
személyek után a normatíva megigénylésére ebben az évben lesz lehetőség. Ez a megigényelt 
plusz normatíva csökkenteni fogja Szécsény önkormányzat számára előirányzott hozzájárulás 
mértékét. 
 
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Szécsény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működésének biztosításához. Az előző évekhez képest mind az alaptámogatás, mind a 
készülékenkénti támogatás csökkent. 2012. évben az átlagosan kihelyezett készülékek száma 
54 volt. A pályázat 2013-ban is érvényben van, ellenben az előző évekhez képest most nem 
kellett pályázatot benyújtanunk, a 2013. I. negyedévi támogatás összegét 2012. évi támogatás 
összegéből állapították meg. Ezen ok miatt nincsenek pontos adataink 2013. évre, sem a 
bevételeket, sem a kiadásokat illetően. A 2012. évi teljesítés alapján a készülékszám 
csökkenését figyelembe véve alakítottuk ki a tervszámokat.  

 
5. Családsegítés 
A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára ilyen helyzethez vezető 



 15 

okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. A feladatot 4 fő látja el. Családsegítés keretében egy 
családgondozó, a munkanélküliek beilleszkedési programját segíti, és egyben ellátja a 
rendszeres szociális segélyben részesülők kapcsolattartását is. A feladatot 4 fő látja el. A 
kiadások 85,2 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadásokra 108 E Ft 
telefondíjat, 470 E Ft készletbeszerzést, 248 E Ft rezsiköltséget, 127 E Ft postaköltséget, 420 
E Ft egyéb dologi kiadást (belföldi kiküldetés: 100 E Ft, továbbképzés: 12 E Ft, ÁFA: 308 E 
Ft) és 165 E Ft vásárolt közszolgáltatásokat terveztünk. 
 
6. Közösségi szolgáltatások 
A feladatot az intézményvezető koordinálásával, 2 fő közösségi gondozó látja el, illetve 1 fő 
megbízásos jogviszonyban lévő orvos konzultáns. A kiadások 84,2 %-át a személyi jellegű 
költségek alkotják. Dologi kiadásokra 87 E Ft telefondíjat, 702 E Ft készletbeszerzést, 124 E 
Ft rezsiköltséget, 321 E Ft egyéb dologi kiadást (belföldi kiküldetés 50 E Ft, ÁFA 271 E Ft) 
és 30 E Ft közszolgáltatási költséget terveztünk.  

 
 
 

IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADAT 
 
A 15. melléklet alapján a fejlesztési bevételek között a következők szerepelnek: 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel: a volt tüdőgondozó épület 
értékesítése, a már értékesített bérlakások esedékes részletei, egy külterületi és egy belterületi 
ingatlan értékesítése és 16 - önkormányzati tulajdonban lévő - önkormányzati bérlakás 
tervezett eladásának összege. 

Figyelembe vettük a fejlesztési célú átvett pénzeszközöket és a fejlesztési célú 
pénzmaradványt is. Az óvoda épületére a napkollektor beruházáshoz a pályázati összeg már 
2012. évben megérkezett és az rendelkezésre áll az elkülönített számlánkon. 

Fejlesztési kiadásként a táblázatban felsoroltak kerültek megtervezésre.  
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V. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § - 
76. §-a tartalmazza az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részleges 
adósságkonszolidációja eljárásrendjének részletszabályait. A kormányzat részéről az illetékes 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium szakértői konzultáció sorozat 
keretében egyeztetnek az érintett önkormányzatokkal az átvállalás 
mértékéről. Önkormányzatunk jelen állapot szerint az adósságszolgálat 50 %-a alól 
mentesülhet 2013. II. félévétől. Az adósság átvállalása mértékének alapja az átvállalással 
érintett önkormányzat 2012. június 30-ai egy főre jutó iparűzési adóerő képességének és az 
átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adó erőképessége korrigált átlagának 
egymáshoz viszonyított aránya alapján került meghatározásra.  
Az adósságátvállalás százalékos mértékéről az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az 
érintett önkormányzatokkal.  
 A 2012. december 31-i hitelállományra vonatkozó adósságszolgálat átvállalás végleges %-os 
értékét tartalmazza. Június végére lesz információnk arról, mely hitelünket, milyen formában 
és mértékben vállalja át az állam. Ezért mutatkozott némi bizonytalansági tényező a hitelekkel 
kapcsolatos kiadási tételek megtervezésénél.  
A hitelek állományáról tájékoztatást az 16. és a 17. melléklet ad.  
 
 

VI. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY 
 
A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő 
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.  A 
bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok 
felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). 

Az Áht. 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési 
bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a kimondja, hogy a költségvetési 
rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) 
pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni (Mötv, 111. § (4) bekezdés, 
Áht. 23. § (4) bekezdés). 

A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési javaslatát, amely rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok 
meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi 
oldalon. A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a 2. melléklet ad tájékoztatást. 

Az Önkormányzat 2013. évben a 3. mellékletben szereplő, 751.281 E Ft összegű bevétellel 
gazdálkodhat. A működési bevételek összege 198.319 E Ft, melyből a sajátos bevételek 
összege 174.210 E Ft. 

Ebben az évben 341.998 E Ft költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat az 
ellátandó feladatok alapján. Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink tervezett összege 94.352 E Ft. 

A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök során 92.026 E Ft-tal 
számoltunk, mely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a 
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bértámogatásokra, a TB –től kapott támogatást a védőnői feladat ellátására, a társulások miatti 
önkormányzati hozzájárulásokat és a várható pályázati összegeket. 

Pénzforgalmi bevételként megterveztük az Óvoda napkollektor pályázatához kapcsolódó 
pénzmaradványt 24.586 E Ft összegben. Ez az összeg 2012. évben érkezett meg számlánkra, a 
pályázat előfinanszírozású. 

A bevételek főösszege 751.281 E Ft, amely nem tartalmaz forrás-kiegészítő hitelt. A kiadási 
főösszege 751.281 E Ft. egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Szécsény Város 
Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van, nem tartalmaz sem bevételi 
többletet, sem pedig forráshiányt. 

 
 

VII. ÖSSZEGZÉS 
 

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja 
önkormányzatunk működését. A működési, fenntartási, városgazdálkodási kiadások 
visszafogottabb szintről indulnak. A jelenlegi helyzetben az oktatás, a közigazgatás és a 
városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten 
belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.  
 
A költségvetés végrehajtása miatt az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 

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

2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb 
pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek 
pótlása. 

3. A folyamatban lévő beruházások megvalósítása, a támogatási szerződésekben 
vállaltak betartása kiemelt szempont. 

4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, 
megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó 
szerződések között.  

  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évre szóló költségvetési javaslat 
megtárgyalására és elfogadására! 

 

Szécsény, 2013. február 10.  
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

dr. Bagó József 
jegyző 

 


