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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a kimondja, hogy a polgármesternek a költség- 
vetési évet követő 3 hónapon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a zárszámadási rendelet 
tervezetet.

Aszód város Önkormányzata valamennyi hozzátartozó és önállóan gazdálkodó intézménye elkészítette 
1994. évi pénzügyi mérlegét és beszámolóját.

A város 1994. évi pénzalapjának eredeti tervszáma: 306.257 eFt.
Fenti tervszám az évközi változásokkal 396.651 eFt-ra módosult. Az állami támogatás összege csaknem 

40 millió Ft-tal, a tb támogatás összege 2.8 millió Ft-tal növekedett.
Saját hatáskörben 66 millió Ft-tal növeltük meg előirányzatainkat. Ebből csaknem 15 millió Ft az előző évi 

pénzmaradvány előirányzata, a többi a lakossági gáz AFA-jának visszaigénylése, kiszámlázott ÁFA összege, 
átvett pénzeszköz működtetésre, és a volt szovjet lakások értékesítési bevételének előirányzat növekedése.

A működési hitel előirányzata lecsökkent, mivel annak ellentételezésére a hátrányos helyzetű állami 
támogatást megkapta az Önkormányzat.

A város 1994. évi gazdálkodásának alapvető célkitűzése az intézmények működtetése, az alapellátás 
szintentartása volt.

A szűkös pénzügyi források kiegészítése érdekében az önkormányzat és az intézmények pályázatokkal 
és más bevételi lehetőségek kiaknázásával bővítették pénzforrásaikat, melyek közül a jelentősebbek:

Önkormányzat:
Nevelési segély támogatására 
Hátrányos helyzetű kiegészítő állami támogatás 
Vis maior támogatás a felhőszakadás okozta károk 
helyreállítására

Önkormányzati intézmények 
1., 2. sz. Iskola, ü  2. sz. Óvoda, Bölcsőde,
Idősek Napközije 
Különböző szervektől, szülőktől,
Alapítványoktól
Gimnázium és Szakközépiskola szakképzési 
pályázata
Útalap visszaigénylés a fűtőolaj vásárlás után
-  Gimnázium 1.173 E Ft
-  GAMESZ 548 E Ft
-  Rendelőintézet 528 E Ft

Az 1993. évi felhőszakadás következményei még 1994. évben is újabb károkat okoztak. Az 1. sz. Általános 
Iskola olajtartálya a földmozgás következtében szétcsúszott és jelentős mennyiségű olaj folyt el.

Az iskolai tornaterem tetőzete a felhőszakadás során teljesen tönkrement. Három támfal állaga is 
erősen megromlott, így a Korén közi és az Iskola közben kettő. Mindezen károk ellentételezésére -  a 
megigényelt 15 millió Ft-tal szemben -  7 millió Ft vis maior támogatást kapott az Önkormányzat.

A kiegészítő állami támogatások lehetővé tették, hogy takarékos gazdálkodással, a lakosság pénzesz
közeinek bevonásával a pályázati összegekkel még a sürgős felújítási és kisebb felhalmozási kiadások 
elvégzése is lehetővé váljon az év során.

Az elmúlt évben a volt szovjet laktanya hasznosítása is megtörtént. Az Önkormányzat megvásárolta 
a 2 x 16 lakásos lakóépületet és ehhez tartozó közterületeket. Ezután a lakásokat pályáztatás útján 
egyben értékesítette. A pályázatot elnyerő vállalkozó az épületeket és lakásokat lakható állapotba helyezte 
és így értékesítette.

Az 1994. évben folytatódat, illetve befejeződött a gázvezeték építése a lakosság anyagi erőforrásaiból, 
valamint a visszaigényelt ÁFA összegéből.

A bérlakások elidegenítése is folytatódott. A bérlemények értékesítésére azért került sor, mert a lakások 
fenntartása az Önkormányzat részére veszteséges feladat.

A város 1994. évi kiadási teljesítése: 395.061 E Ft
ebből a működési kiadások: 341.559 E Ft
felhalmozási, felújítási kiadások: 53.502 E Ft
A működés részaránya: 86%, míg a felhalmozásé: 14%.

554 E Ft

5.326 E Ft 
2.249 E Ft

1.332 E Ft 
24.547 E Ft

7.000 E Ft
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A város összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 104%-ra realizálta.

Alaptevékenység bevétele
Intézményi alaptevékenység bevétele 122%-ra teljesült.
Itt a gyermekek élelmezési díjbevétele, GAMESZ által végzett bérmunka és eszközök bérbeadásának 

ellenértéke szerepel. A GAMESZ 1,5 millió, a Gimnázium 800 E Ft. többletbevételt ért el.
A vállalkozási bevétel teljesítése 136%-os.
A többletbevétel jelentős részét a GAMESZ érte el szeszfőzde, közterületek, garázs terület bérleti díj 

címén. A többletbevétel az alaptevékenység működésére lett visszaforgatva.
Lakóházkezelésnél a bevételi teljesítés 66%-os. A lakásvásárlások miatt ugyan sokan befizették tarto

zásukat. a lakbér és vízdíj hátralékok ezzel egyidőben nem csökkentek arányosan.
1994. évi lakbér hátralék: 895 E Ft
1994. évi vízdíj hátralék: 421 E Ft
1994. évi garázsdíj hátralék 3 E Ft
A folyamatban lévő peresítési eljárás lassúsága még végrehajtást nem eredményezett, és a további 

peresítés megindítását akadályozza. Sikerült végrehajtani teljeskörűen a vízminósítést a megmaradó 
önkormányzati lakásokban, így az üzemeltetési költségek nagymértékben lecsökkennek.

Egyéb bérleményi díjak
Bevitele 1,5 millió többletbevételt mutat, melyet a kintlevőségek folyamatos behajtása, valamint a 

bérlemények kiadása eredményezett.

Kommunális és iparűzési adó
Bevétele a tervezetthez képest túlteljesült. A magánszemélyek kommunális adója 600 E Ft, a vállal

kozóké 732 E Ft. .
Az iparűzési adó befolyt összege 1.085 E Ft

Megtérülések
A lakásépítés szociális támogatásának törlesztő részleteit tartalmazza, melynek 1994. évi bevétele 

2.160 E Ft és 200 fő havi részletekben fizeti.

Különféle egyéb bevételek összegében szerepel 39 E Ft MÓL részvények hozamaként, és 103 E Ft 
a Rendelőintézet egyéb bevételeként.

Átvett pénzeszközök működtetésre
Az itt befolyt bevétel 14.456 E Ft. Ebből a Gimnázium szakképzési alap hozzájárulás bevétele és a 

fűtőolaj visszatérítés összege 6.499 E Ft. A választási kiadások ellentételezésére 1.013 E Ft-ot kapott az 
Önkormányzat, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás ellentételezésére 2.734 E Ft-ot, a Fogyasztói 
Érdekvédelmi Társulás kiadásaihoz 721 E Ft-ot. Közhasznúak foglalkoztatásához 2.790 E Ft-ot és egész
ségügyi célra átvett pénzeszközként 168 E Ft-ot, mely a házi orvosi szolgálat részére kifizetésre került. 
A rendelőintézet 528 E Ft-ot igényelt vissza a fűtőolaj ÁFA-jaként.

Átvett pénzeszközök elkülönített számláról
Az elmúlt évben 7,8 millió Ft átvétele történt a lakásértékesítés számláról, melyből 1.950 E Ft végleges 

átvétel a volt orosz laktanya 8 db önkormányzati lakásának közműellátás biztosítására. 5.850 E Ft pedig 
1995. évben visszakerül a számlára a szemetesautó visszaigényelt ÁFÁ-jaként, és 3,2 millió Ft pedig a 
gázfűtés korszerűsítési munkálataihoz ideiglenesen igénybe vett összeg.

Épületek, területértékesítés címen 12.269 E Ft folyt be.
Ebből a volt szovjet objektum 32 db lakás értékesítéséből 6,4 millió Ft. Garázs eladásokból 1.262 E Ft 

árbevétel folyt be az elidegenítési költségekkel együtt. Az Aszód, Falujárók úti 5/8 sz. épület lakásérté
kesítéséből 1994. év elején 700 E Ft árbevétel keletkezett. A Kenyérgyár önkormányzati tulajdonú telekár 
50%-át 1.279 E Ft összeggel átutalta. Úszótelkek értékesítéséből 914 E Ft árbevétele volt az Önkormány
zatnak. 5 db építési telekeladásból 1.080 E Ft árbevétel folyt be. Nem lakás célú bérlemény értékesítése 
történt Aszód, Kossuth L. út 10. sz. alatti épületben, melynek ellenértéke 634 E Ft + ÁFA kárpótlási 
jegyekkel került megfizetésre.

Egyéb vagyonértékesítésből részesedésként a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 733 E Ft-ot utalt 
a volt szovjet laktanyában lévő épületek hasznosítása után.
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Kamatbevételből az Önkormányzat 6.264 E Ft-ot ért el. Ez az összeg kisebb mértékben a költségvetési 
számlán és jelentősebb részben a lakásértékesítési és lakossági gáz számlán lévő pénzeszközök ideiglenes 
lekötéséből származik.

Kárpótlási jegy értékesítés a volt szovjet objektum lakásainak vásárlásához 499 E Ft értékű kárpótlási 
jegy igénybevételével fizethetett az Önkormányzat.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 1.380 E Ft volt az elmúlt évben a Kömyezetjavító Ala
pítvány átutalása alapján. Ebből 170 E Ft egyházak támogatására, a különbözet a gázfűtés korszerűsí
tésére került felhasználásra.

Alulfinanszírozás miatt a GAMESZ 1.969 E Ft-ot kapott az Önkormányzattól.

Állami támogatás
Eredeti összege a bevezetőben említett közel 40 millió Ft-tal növekedett. Ebből a pótelőirányzatok 

összege 8 millió Ft. (Munkanélküliek jöv. pótló támogatása, gyermeknevelési támogatás, lakosság 15%-os 
közmű támogatása, tankönyv támogatás, nevelési segély kiegészítés.)

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetűek kiegészítő támogatás összege 24,5 millió Ft-tal és a vis maior 
támogatás 7 millió Ft összeggel emelkedett.

Hitel •
A 14.910 E Ft összegben 6 millió Ft korszerűsítési hitel szerepel,melyet az önkormányzat 1994. no

vemberében vett fel és 1995. január hóban a pénzmaradványból visszafizetett. Továbbá 8.910 E Ft 
államilag garantált és az állam által fizetett (közalkalmazott 1994. januári bérbeálláshoz) hitelösszege 
található.

A normatív állami hozzájárulás elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Átfutó, függő bevételek
A hivatalnál a gáz ÁFA-jának visszatérülését, a GAMESZ-nál a hozzájuk befolyt, de további rendezést 

igénylő tételeket jelenti.
A költségvetésen kívül átfutó bevételek összege: 53.355 E Ft
-  ebből a gázvez. építés 1994. évi bevétele 35.921 E Ft
-  munkáltatói számlára befolyt bevétel 894 E Ft
-  lakásértékesítés számlára befolyt bevétel 16.540 E Ft
Fenti bevételekből a kiadások a kiadási táblázat végén találhatók!
A bevételeket az 1. sz. melléklet szemlélteti!

K I A D Á S O K

A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ra teljesültek.
Az önállóan gazdálkodó intézmények közül a Gimnázium és Szakközépiskola 1424 E Ft-tal túllépte 

1994. évi jóváhagyott költségvetését.
A működési, fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését a 2. sz. melléklet, a Hivatal és intéz

mények 1994. évi összesített teljesítését a 3. sz. melléklet szemlélteti!

Gazdasági ágazat
Teljesítése 87%.
Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésben 7%.

Fenti ágazat kiadásai magában foglalják a közvilágítás, városgazdálkodás, parkfenntartás, köztisztasági 
feladatokkal, útkarbantartás és útjavítással kapcsolatos kiadásokat.

Építési és településfejlesztési feladatokról került kifizetésre a városi főépítész díja, hirdetések költ
sége, egyéb városrendezéssel kapcsolatos kiadások. A crossbar telefon költsége 238 E Ft-tal, lakások, 
Gimnázium értékbecslése, területkisajátítások 718 E Ft költséggel, ingatlan vagyonkataszter költsége 
161 E Ft-tal. Fesztivál tér tervdokumentációja 270 E Ft, a város kötelező aranka gyomirtózása 6 E Ft, 
OTP forgalmi jutalék 513 E Ft, kamat költség 333 E Ft.

Helyi utak, folyami hidak szakfeladatról útkátyúzásra 62 E Ft, a Béke út, Dózsa Gy. út, Széchenyi út, 
Baross út, Tükör, Kender, Liget utak karbantartására 688 E Ft került kifizetésre.

A Honvéd, Hunyadi, Csengey és Miskolczi köz útjavítására 540 E Ft kifizetése vált szükségessé. 
Utcaseprőgép és egyéb árokásógép díjaira 197 E Ft kifizetése történt.
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Egyéb bérlemények kiadása a tervezésnek megfelelően alakult. Itt 2 fő karbantartó munkabére és 
bérjutaléka, kisjavításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok költsége szerepel.

Elkészült a Kossuth L. út 1. sz. alatti bérlemény külső tatarozása 450 E Ft költséggel.

Köztisztasági tevékenység szakfeladaton 9 főfoglalkozású köztisztasági munkás és 1 részfoglalkozású 
telepőr bére és béljárulékai, a gépek üzemanyagára, kisjavítási- karbantartási költsége szerepel kiadás
ként. Az eredetileg kuka vásárlásra betervezett 1 millió Ft pénzügyi előirányzatra nem volt szükség, 
mivel azokat 1995. évben a német testvérvárostól térítésmentesen kapta a település.

«

Lakóházkezelés szakfeladaton a módosított előirányzathoz viszonyítva megtakarítás mutatkozik. Ez 
abból adódik, hogy a bérlemények csökkentek, valamint a teljes körű vízmérősítéssel az üzemeltetési 
költségek lecsökkentek.

Egészségügyi-szociális ágazat kiadásai 96%-ra teljesültek.
Az ágazat részaránya a működtetésből 23%.
Itt a Szakorvosi Rendelőintézet, Tüdőgondozó, Bölcsőde, Idősek Napközije és a szociálpolitikai támogatás 

kiadásai találhatók.
•

Szakorvosi Rendelőintézet
Az elmúlt évben 65 millió Ft-tal gazdálkodott. Járóbeteg szakorvosi ellátás teljesítményfinanszírozása 

1994. évben jónak mondható. A bázisfinanszírozáson (70%-on) felül a teljesítménypontokkal 30%-ot kellett 
teljesíteni. Ezt a Rendelőintézet túlteljesítette, így 748 E Ft többletbevételt ért el, mely összeg a dolgozók 
között került kifizetésre teljesítményprémiumként. Az elmúlt évben nagyobb értékú tárgyi eszköz beszer
zése (hőlégsterilizátor, szemészeti vizsgáló készülék, fogászati kezelőegységhez 2 db turbina, röntgencső) 
és 9 db számítógépes receptíró program vásárlása történt. Fentiek értéke 3.219 E Ft ÁFÁ-val.

1994. évben megtörtént a munkahelyek festése, ajtók mázolása 600 E Ft értékben.
A település szociálpolitikai támogatására 16.4 millió Ft került kifizetésre. Ápolási díjat 15 fő részére 

1,4 millió Ft-tal fizettünk ki. Rendszeres szociális segélyt 8 fő kapott 900 E Ft összegben. A rendkívüli 
szoc. segély összege 5 millió Ft, melyből a rendkívüli segély összege 1.374 E Ft, a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatása 3.067 E Ft, közgyógyellátásra 239 E Ft.

A mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 2.634 E Ft került kifizetésre, 199 fő részére.
A fiatalkorúak közül 316 fő kapott rendszeres és rendkívüli jelleggel segélyt, 750 fő óvodai- iskolai 

étkezéshez hozzájárulást és tankönyv támogatást: 5.176 E Ft összeggel.
Gyermeknevelési támogatást 15 család kapott 1.247 E Ft összeggel.
A körzeti házigondozás területén 1 gondozónő 10 fő rászoruló ebédellátását és egyéb gondoskodás jellegű 

feladatot lát el. A szociális étkeztetésben az elmúlt évben 30 fő részesült. Bölcsőde épületében megtörtént 
a gázfűtés korszerűsítése. 174 E Ft költséggel, ezzel lehetővé vált a fűtői létszám megszüntetése. Az 
Idősek Napközijében a gázfűtés korszerűsítéssel szintén megszüntetésre került a fűtő.

Oktatási, Kulturális ágazat kiadási teljesítése 101%.
A legnagyobb kiadási összeget képviseli költségvetésünkben részaránya 54%.

Fenti ágazat magában foglalja 2 iskola, 2 óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola, Könyvtár, Művelődési 
Ház, Zeneiskola, Tanuszoda kiadásait.

Gimnázium és Szakközépiskola
Ónálló intézmény, az elmúlt évben csaknem 79 millió Ft-tal gazdálkodott. Az intézmény a részére 

jóváhagyott pénzügyi előirányzatot 1.424 E Ft-tal túllépte, ennek oka rendkívüli, előre nem tervezett 
kiadások kifizetése volt (kollégiumi kémények felújítása, érintésvédelmi felülvizsgálat, uszodai vízforgató 
berendezés javítása, 25 éves jubileumi jutalmak kifizetése stb.)

A Gimnázium kiadásainak legnagyobb tétele a bér és járulékai, ennek összege 52 millió Ft. Az épületek 
olajjal történő fűtése szintén jelentős költségtöbblettel jár. A gimnáziumban a konyha és kiszolgáló egy
ségei alapvető átépítésre szorulnak. A Kollégium épülete sem felel meg funkciójának. A fűtés cserépkály
hákkal történik, a fürdési lehetőség nem megoldott. A Gimnázium a többi intézményhez hasonlóan a 
pályázatokból és szakképzési alapból tudott beszerzéseket eszközölni.

Általános Iskolák
Az 1. sz. Általános Iskola és Napközi gázfűtés korszerűsítése az elmúlt évben megtörtént. A 8.7 millió 

Ft összegű munka (ÁFA-val együtt) többletbevétel, korszerűsítési hitel felvétel segítségével valósulhatott 
meg, lecsökkentve így a korábbi fűtőolajjal történő fűtési költségeket.

Az iskolában fénymásológépet és konyhai felszereléseket vásároltak 300 E Ft értékben.
A 2. sz. Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 1995. évre húzódott át.
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Elkészült az épület esővízcsatorna javítása és cseréje.
Itt szemléltető eszközök, függöny, fúrógép, írásvetítő vásárlására került sor.

Óvodák
Az 1. sz. Óvoda fertőtlenítő meszelése és fűtéskorszerűsítése készült el. Óvodai berendezést vásároltak 

56 E Ft-ért.
A 2. sz. Óvoda külső vakolat felújítása történt meg 361 E Ft kiadással és a fűtéskorszerűsítés is 

megvalósult. Óvodai eszközöket, konyhai berendezést vásároltak 72 E Ft-ért.

Zeneiskola
Hangszervásárlás és fénymásoló vásárlása történt 280 E Ft bekerüléssel.

Könyvtár
Fertőtlenítő meszelése történt meg, fénymásolót vásároltak 265 E Ft összegben.

Oktatási célfeladatok
Itt terveztük meg azokat a tartalékokat, melyből évközben az oktatási és egészségügyi intézmények 

részére Korén István díjra és nyugdíjbavonulás felmondása idejére fedezetet csoportosítottunk át. Itt 
került kifizetésre a testvérvárosi kapcsolat (Obernburg és Nyárádszereda) kiadásai 184 E Ft összeggel, 
továbbá Aszód története szerzői jogdíjának 1994. évre esedékes honoráriumaként 120 E Ft, és a Peda
gógusnapi ünnepségre 39 E Ft.

Közösségi, közigazgatási ágazat teljesítése 97%.
Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésből 11%.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai magában foglalják a Polgármesteri Hivatal működési 
kiadásait, továbbá minden olyan kiadást mely más szakfeladatra nem terhelhető.

A Polgármesteri Hivatal 1994. évben 289 millió Ft-tal gazdálkodott, melyből az igazgatás kiadásai 23 
millió Ft volt, a hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzata 7l millió Ft.

1994. évi kiadásai:
A hivatal dolgozói a kereskedelmi társulás
részére kifizetett éves bér 11.270 E Ft
Képviselők tiszteletdíja 435 E Ft
TB. járulék 5.875 E Ft
Jubileumi jutalom 184 E Ft
Kiküldetés 90 E Ft
Étk. térítés 256 E Ft
10 napon belüli betegáll. gépkocsi tér. díj 521 E Ft
Reprezentáció 123 E Ft
Tüzelő, villamosenergia, közműdíj 203 E Ft
Irodaszer, nyomtatvány 358 E Ft
Szakmai anyag, könyv, rendeletek, folyóiratok 481 E Ft
Tisztítószerek 176 E Ft
Postai díjak 776 E Ft
Épület karbantartás (WC kialakítás, tetőjav. gázszerelés 1.006 E Ft
Kisértékű tárgyi eszk. vásárlás, irodabítorok, szőnyeg 162 E Ft
Épületbizt. fénymásoló, stencilgép jav., egyebek 288 E Ft
TÖOSZ tagsági díj, ügyvédi iroda díj, program installálás 267 E Ft
Földszinten festési munkák 157 E Ft
Tanfolyamok, továbbképzések 60 E Ft
ÁFA összege, ÁFA befizetés 950 E Ft

Összesen: 23.038 E Ft

GAMESZ
Az elmúlt évben 173 millió Ft-tal gazdálkodott 24 szakfeladaton.
A szemétszállítási feladat kb. 2000 családot érint és 60 közületet. A lakásbérlemények száma ugyan 

1994 évtől folyamatosan csökkent, de az ezzel kapcsolatos feladatok részben még egy ideig megmaradnak,
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illetve a 142 db bérlakással és 30 db egyéb bérleménnyel kapcsolatos feladatok továbbra is a GAMESZ 
tevékenységi körébe tartoznak.

A 21 fő közhasznú foglalkoztatása is a GAMESZ feladata. Itt sajnos jellemző az állandó létszámcseré
lődés. Ok végzik a város közterületeinek rendbentartását, az elmúlt évben járdát építettek, illetve javí
tottak (Dózsa Gy. út, temetőfeljáró, Hajnóczi u. sarok, Siklaki hegy), továbbá a gázépítés következtében 
tönkrement utakat, útpadkákat rendezték.

Egyéb kiadások
Alapítványok, egyházak támogatására 290 E Ft került kifizetésre. Ebből lakosság lélekszám alapján 

a Galgamente Alapítványra 120 E Ft, melyet a környező önkormányzatok, a kultúra és idegenforgalom 
fejlesztése érdekében alapítottak.

Katolikus Egyház 120 E Ft-ot, a Baptista Egyház 50 E Ft-ot kapott az épületek felújításának 1994. 
évi támogatási összegéből.

Társadalmi szervek támogatására 697 E Ft került kifizetésre.
-  Aszódi Tükör részére 417 E Ft, Mauzóleum épület felújítására 100 E Ft, Múzeum támogatásaként 

150 E Ft, Mozgáskorlátozottak ünnepségéhez 20 E Ft, Vöröskereszt támogatására 10 E Ft.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások részaránya a költségvetésünkben 14%, melyet a 4.sz. melléklet szemléltet.
A felhalmozási, felújítási kiadások többsége olyan kifizetést tartalmaz, melyek a lakossági alapellátást 

biztosítják (szemétszállító autó vásárlás), illetve hátrányos helyzetű vagy vis maior támogatás nyújtott 
rá fedezetet és életveszély illetve balesetveszély elhárításához feltétlenül szükséges volt. A többi nagyrészt 
lakosság részére 15% közmű támogatást, lakásépítés munkáltatói és szociális támogatását és lakáspítési 
hiteltörlesztést tartalmaz.

1994. évben az Önkormányzat céltámogatást nem kapott. A hátrányos helyzetű támogatás egyik alap- 
feltétele, hogy az Önkormányzat nem igényelhet céltámogatást.

Az Önkormányzat vagyoni helyzete
Az Önkormányzat vagyona az 1993. december 31-i állapothoz viszonyítva saját tőkénél növekedést 

mutat, ez a változás összegében 17.786 E Ft
A növekedés önkormányzati szinten 39.004 E Ft
A csökkenés önkormányzati szinten 21.218 E Ft
A növekedés részben az ingatlanoknál (volt orosz lakások vásárlásánál) jelentkezik, támfalépítés, és 

útépítés feladatoknál, mint felújítási költség, valamint az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése 
miatt, továbbá növekedett a járműállomány értéke is a köztisztasági feladatok ellátásához beszerzett 
gépjármű értékével.

A csökkenés pedig bérlemény eladásából (a volt orosz lakások) és az éves értékcsökkenés elszámolásából 
adódik.

Az értékpapír állomány a nyitóhoz képest mintegy 3.736 E Ft-tal növekedett. Növekedés jelentkezik 
a kárpótlási jegyek állományában, mely a lakáseladásból származik.

Az Önkormányzat kárpótlási jegy állománya 1994. december 31-én 2.644 E Ft értéket mutat.
Értékpapírállományunknál az önkormányzat vagyona között
letéti jegy értéke (lakossági) 4.835 E Ft
részvények értéke (MÓL, IMI, DIGITEL) 6.246 E Ft

Önkormányzati szinten a csökkenés jelentkezik a költségvetési bankszámlák egyenlegénél is 
621 E Ft-tal.

Az 1994. december 31-i állomány: 15.534 E Ft

Szerény mértékben ugyan, de növekedtek az önkormányzat immateriális javai. Gépek, berendezések, 
felszerelések bruttó értékének növekedése a Rendelőintézet esetében jelentős, közel 2 millió Ft. Mivel 
azonban az Önkormányzat már több év óta hátrányos helyzetű, így felhalmozási kiadásokat az eredeti 
költségvetésben nem is tervezett, a módosításnál, illetve a teljesítésnél pedig főként olyan kifizetések 
jelentkeznek, melyek megoldása halaszthatatlan, s megvalósulásukhoz az önkormányzat előre nem látható 
többletbevételei nyújtottak fedezetet.

Az Önkormányzat hitelállománya, mely lakásépítési hitelt foglal magába 1994. XII. 31-én 922 E Ft.
A költségvetés által garantált hitel összege: 8.910 E Ft. (bérhitel)
Működési célú hitel összege: 6.200 E Ft, mely a pénzmaradvány összegéből került rendezésre, 1995. 

januárban.
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Tőkeváltozás számítása: (ezer Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal 
GAMESZ 
Gimnázium 
Rendelő

1994. 1.1. 
113.447 
139.999 
52.151 
27.800

1994.XII.31.
110.433
127.413
46.674
27.859

Változás
- 3.014 

- 12.586
- 5.477 

- 141

Összesen: 333.597 312.379 - 2L218

Értékpapír állomány
Polgármesteri Hivatak 7.345 11.081 + 3.7336

Kárpótlási jegy állomány
Polgármesteri Hivatal 801 2.644 + 1.843

Költségvetési számlák alakulása
Polgármesteri Hivatal 4.507 12.436 + 7.929
GAMESZ 4.226 1.848 - 2.378
Gimnázium 423 896 + 473
Rendelőintézet 6.999 354 - 6.645

Összesen: 16.155 15.534 - 621

Költségvetésen kívüli számlák alakulása 1994. december 31-én:
-  Lakossági gáz: 613 E Ft
-  Lakásértékesítés számla: 7.351 E Ft
-  Munkáltatói számla: 225 E Ft

Számla egyenlegek végösszege: 23.723 E Ft

Ö S S Z E G E Z V E

Az 1994. évi gazdálkodásnak is elsődleges feladata a lakossági alapellátás biztosítása volt.
A gázvezeték építése a lakossági és a város területén lévő nem önkormányzati intézmények hozzájá

rulásából, valamint az ÁFA visszaigénylésből befejeződött, a pénzügyi elszámolás 1995. évre húzódik át.
A felhalmozás jellegű kiadások jórészt életveszély és balesetveszély elhárítása, valamint lakossági 

szolgáltatás biztosítása érdekében valósultak meg (szemétszállítási autó vásárlás, támfal felújítás, tor
naterem tetőzet felújítás, egészségügyi gépek beszerzése).

A létszámösszevonások és megszüntetések lehetőségével az önkormányzat élt. A fűtéskorszerűsítés 
kapcsán Bölcsődében, Idősek Napközijében, Polgármesteri Hivatalnál került megszüntetésre a fűtői állás, 
csoportösszevonásra került sor a 2. sz. Általános Iskolában.

Az intézmények további működtetéséhez az 1993. évi szintű fejkvóta és a kiegészítésre felhasznált 
önkormányzati bevételek sem elegendőek.

Az önkormányzat számára így csak az a lehetőség marad, hogy további megszorító intézkedésekkel, 
kiegészítő állami támogatások megigénylésével megpróbálja biztosítani a város és intézményeinek mű
ködését.

Aszód, 1995. március 20.

BAGYIN JÓZSEF 
polgármester

Összeállította:
Szolnoki Ferencné
pénzügyi irodavezető
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Aszód Város Önkormányzatának
6/19957III.29.SZ.
R E N D E L E T E

Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának előterjesztése alapján el
fogadja Aszód 1994. évi pénzügyi teljesítését (zárszámadását) az Aszód Város Önkormányzatának Szer
vezeti Működési Szabályzat 1/1991. (1.22.) sz. rendelete, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 82. §-a alapján.

l.§ .
Aszód Város képviselő-testülete az 1994. évi zárszámadást
(1) az 1. sz. melléklet szerint 

teljesített bevétellel 410.595

(2) A működési kiadások összegét 
a 2. sz. melléklet szerint teljesített kiadással

341.559

(3) A város és irányítása alá tartozó költségvetési ' 
szervek bevételi és kiadási teljesítését a 3. sz. 
melléklet szerint

Bevétel Kiadás
GAMESZ 173.059 171.211
Gimnázium 78.913 78.017
Rendelőintézet 64.907 64.553
Polgármesteri Hivatal 93.716 81.280

(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint 53.502 E Ft összeggel fogadja el.

(5) Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását (5. sz. melléklet) 700 E Ft 
visszatérítés összegével elfogadja.

2.§.
Aszód Város Önkormányzatának 1/1994. (1.25.) sz. rendeletében foglaltakat az Önkormányzat gazdál

kodása megfelelően érvényesítette.

3. §.
(1) Az 1994. évi pénzmaradvány és eredmény elszámolást a 6. sz. mellékletben rögzített felosztással 

fogadja el.

(2) Az intézmények pénzmaradványát nem vonja el, azt az intézménynél meghagyja az 1995. évben 
vállalt kötelezettségek és szállítói tartozások rendezésére. Elvonásra kerül azon feladatok 
pénzügyi előirányzata, melyek felhasználása feladatelmaradás miatt nem történt meg.
A Gimnázium pénzmaradványából visszavonásra kerül 1.424 E Ft, mellyel 1994. évben az 
intézmény pénzügyi finanszírozását túllépte.

(3) A GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét az Alapító Okiratban rögzített, 
alaptevékenysége ellátásához hagyja jóvá, a pénzmaradvány felosztása során.

4. §.
(1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezzgl egyidejűleg hatályát veszti az 1/1994.(1.25.)ÖR. 3/1994.(III.22.)ÖR., 9/1994.(VIII. 16.), 
10/1994.VIII.16., 14/1994.(XI.29.), 15/1994.(XI.29.)ÖR.sz. 1994. évi pénzügyi gazdálkodással 
kapcsolatos rendeletek.

Aszód, 1995. március 20.

Bagyin József sk. 
polgármester

Kissné Kulybus Gizella sk. 
jegyző


