
Jelentés Nógrádmegyer Község Önkormányzata  
vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A §.  (4) bekezde pontja alapján a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a 
polgármester  részletes  jelentést  tesz  közzé  a  helyi  önkormányzat  vagyoni  és  pénzügyi 
helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket 
terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget:

Az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének  főösszegét  551.056  ezer  forinttal  fogadta  el  a 
képviselő-testület,  mely  az  év  során  a  költségvetés  módosítása  eredményeként  580.117  ezer 
forintra emelkedett. 
 
A 2006. évi költségvetés kiadásának teljesítési adata 544.360 ezer forint volt. A választási ciklus 
végére a költségvetés volumene 10 %-kal nőtt.

A 2010. évi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat. 

Az  elmúlt  választási  ciklusban  az  önkormányzat  működése  biztonságos  volt.  A  szűkös 
költségvetési  keret  ellenére  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodással  alapfeladatait,  és  vállalt 
feladatait is ellátta. Az intézmények működése zavartalan volt.

Az önkormányzat  a rendelkezésére álló eszközeit  igyekezett  megfelelően hasznosítani azzal a 
helyi közösség érdekeit szolgálni. 

A  folyamatos  működtetést  teljes  körben  biztosította,  emellett  fejlesztések,  beruházások 
megvalósítására  is  sor  került,  mindezek  mellett  meg  tudta  őrizni  likviditását,  pénzügyi 
egyensúlyát, ehhez takarékos és racionális gazdálkodásra volt szükség. 

Az önkormányzat  mindent  megtett  a  bevételi  lehetőséget  minél  szélesebb körű feltárására  és 
kihasználására, igyekezett pályázati úton bevonható forrásokkal bővíteni bevételeit.

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze : Személyi jövedelemadóból 
való  részesedés,  normatív  állami  támogatások,  központosított  állami  támogatások,  normatív 
kötött  állami  támogatások,  különböző  pénzeszköz  átvételek,  helyi  adók,  gépjárműadó, 
kamatbevétel, saját működési bevételek.  

Az első félévben ( június 30-ig ) teljesített össz. bevételünk  230.165 ezer forint, mely a tervezett 
működési bevételekhez időarányos. 
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Pályázati forrásból megvalósult projektek:

2006. 

1.) általános iskola felújítása, Regionális Operatív Program pályázatából, EU Önerő Alapból és 
saját forrásból, ( 112 millió forint )
2.)  iskolakonyha  korszerűsítése  az  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
támogatásával és saját forrásból ( 10 millió forint )
3.) az önkormányzat tulajdonában lévő utcák ( minden mellékút ) felújításra kerültek, szinté az 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával és saját forrás hozzátételével.
( 24 millió forint )

2007. 

1.)  kicseréltük  a  régi,  megkopott  autóbuszvárókat,  új  fából  készült  megállóhelyek  kerültek 
kialakításra,  az  Észak-magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács  támogatásával  és  saját 
forrásból ( 11 millió forint )
2.)  „  Neked  is  sikerülhet  „  program  megvalósításával  eszköz  beszerzésekre  került  sor  az 
óvodában  és  az  iskolában,  valamint  különböző  programokat  sikerült  megszervezni  a  szülők-
nevelők együttműködésére. ( 10,5 millió forint )

2008.

Pályázatot nyújtottunk be a közoktatási intézményeink infrastrukturális fejlesztésére, a beruházás 
azonban áthúzódott 2009. évre. 

2009.

1.) Óvoda tornaszoba építés és vizesblokk átalakítás ( 17 millió forint )
2.) Az általános iskola kazánját energia-takarékosra cseréltük ( 12 millió forint ) 
3.) A 2006. évi útfelújítás során elmaradt az Orgona utca végének rendbetétele, ezt 2009. évben 
sikerült megvalósítani,( 6 millió forint )
4.) A Rákóczi út végét saját forrásból újítottuk fel
5.) A térfigyelő kamerarendszert kiépítettük a településen ( 14 millió forint )

2010. 

1.)  A  művelődési  ház  felújítására  pályáztunk  (  IKSZT)  és  nyertünk.  (  53  millió  forint  )  A 
beruházás bonyolítása folyamatban  van.
2.) Pályáztunk a település  belvíz elvezetésének rendezésére,  (  ÉMOP ) és 378 millió  forintot 
nyertünk, e beruházás megvalósítása szintén áthúzódó feladat.
3.)  TÁMOP  pályázaton  belül  számítógép  terem  kialakítás,  képzések,  programok,  táborok 
megvalósítására került  és kerül sor ( 30 millió forint )
4.) TIOP pályázaton digitális táblák és ahhoz tartozó csomagok kerülnek beszerzésre az általános 
iskola részére ( (5,5 millió forint )
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Az önkormányzat  költségvetését  rendkívüli  mértékben terheli  a különböző szociális  juttatások 
kifizetése,  az elmúlt  évben ez 95 millió forintot  jelentett.  Itt  kerülnek kifizetésre a rendszeres 
szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átvállalt 
étkeztetés,  beiskolázási segélyek, temetési segélyek, eseti segélyek, tankönyv  támogatás, 

Az első félév végén az összes ( működési és felhalmozási )  teljesített kiadás 222 millió 743 ezer 
forint. A kiadások teljesítése szintén időarányos.

Az  önkormányzat  vagyoni  helyzete  jól  alakult,  mert  a  különböző  projektekkel  megvalósult 
fejlesztés a vagyont gyarapítja.

Az  önkormányzat  hitelállománya,  2010.  június  30-án:  15.030  ezer  forint  hosszú  lejáratú, 
fejlesztési célú hitel. Önkormányzatunk rendelkezésére áll 4 millió forint folyószámla hitelkeret, 
a működés biztonsága érdekében. E hitelkeretből nem kellett pénzeszközt igénybe venni.

A következő évekre vonatkozó pénzügyi kötelezettség:

1.) IKSZT pályázat megvalósítása ( művelődési ház felújítása )
2.) Nógrádmegyer belvízrendezés projekt kivitelezése- várhatóan 2011. év végéig.
3.) A jelenleg folyamatban lévő programok ( TÁMOP …) további működtetése.

Összességében elmondható,  hogy az önkormányzat  gazdálkodása stabil és eredményes volt az 
elmúlt négy évben is.

Nógrádmegyer,  2010. szeptember 3.

Verbói Gábor 
polgármester
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