
Aszód Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához 
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi CXLVI. törvényt.
A többször módosított 1992. évi XXXVIII. sz. államháztartási tv. 71. §.(1) bek. alapján az 1998. évre vo
natkozó, a jegyző által elkészített helyi önkormányzati költségvetési rendelettervezetet, 1998. febr. 15-ig 
kell a polgármesternek benyújtania a Képviselő-testület felé.

A költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször mó
dosított 156/1995.(XII. 26.jsz.korm.rendelet 18.§.alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbi 
szerkezetben készül:

a. ) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként,
b. ) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerven

ként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve,
c. ) a felújítási előirányzatok célonként,
d. ) a felhalmozási kiadások feladatonként,
e. ) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltarta

lék,
f. ) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
g. ) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű

en, egymástól elkülönítve, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúly
ban a rendelet mellékletében be kell mutatni.

Az 1997. évi új közoktatási finanszírozási rendszer működésének tapasztalati alapján egyszerűsítették a 
normatív hozzájárulások jogcímrendszerét, a kiegészítő típusú normatívák összevonásával, más normatí- 
vákba történő beépítésével.
Az 1998. évi törvényjavaslat megerősíti, hogy az önkormányzati szociális ellátás területén tovább kell erő
síteni a rászorultság elvének érvényesülését, előre kell lépni a családvédelmi hálózatok kiépítésében és 
működtetésében. A szociális ellátások területén fokozódó igénynövekedéssel kell számolni.
Aszód város 1998. évi költségvetési koncepcióját a Képviselő-testület a 17/1997. /XI.26./ ÖR. sz.ren
deletével elfogadta. Ezt követően az állami támogatás módositott normatívái ismeretében a 1998. évi pénz
ügyi tervet megvitatták a Pénzügyi-Településfejlesztési-Népjóléti bizottság elnökei, s megfogalmazták a 
költségvetés véglegesítésére vonatkozó irányelveket.



Az 1998. évi végleges költségvetési javaslat tervszámai változtak az 1998. évi állami támogatás normatí
váinak növelt összegével, és a tervezett előző évi pénzmaradvány előirányzatával.
A TB.támogatás összege a Rendelőintézetnél 9.366 e Ft-tal növekedett az 1998.11.1-jétől esedékes bérfej
lesztések, járulékaik és egyéb dologi kiadások növelése miatt.

A koncepcióhoz viszonyítva néhány szakfeladat kiadása nőtt, így a szociálpolitikai támogatások összege, a 
gyermekek és tanulók étkezési hozzájárulásánál 7oo e Ft-tal és a jövedelempótló támogatásnál 18o e Ft-tal 
az egészségügyi hozzájárulás növekedése miatt.
A bérkategória váltások, a polgármester bérfejlesztése, a képviselői t.díj emelése és ennek TB. és munka
adói járuléka miatt szintén növekedés jelentkezik.
Az utak karbantartására a balesetveszély elhárítása érdekében 3.5 millió Ft előirányzat növekedését tervez
zük.
A GAMESZ költségvetési végösszege növekedett a megtervezett pénzmaradvány összegével, a bérfej
lesztés véglegesített összegével, valamint a Csengey Gusztáv Alt.iskolánál tervezett kisbeszerzés (tanter
mi padok és székek pótlása) 1 millió forintos fedezetével.

Az alábbiakban részleteiben mutatjuk be költségvetési javaslatunkat:

B E V É T E L E K

Javasolt össz.bevételi előirányzatunk: 465.386.ooo Ft

Bevételeink az 1997. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva csaknem 127 millió Ft-tal növekedtek. 

Normatív állami támogatás összege: 124.o22.82o Ft

A helyi önkormányzatok részére a nonnatív módon megillető források egy része az átengedett személyi 
jövedelemadó, más része állami hozzájárulások formájában kerül átadásra.

A normatív állami támogatás összege 15 millió Ft-tal nőtt az előző évi normatívákhoz viszonyítva. 
Ugyanakkor az Önkormányzatok részére már nem jár az előző évi bérintézkedések kihatása, és az 1998. 
évi kötelező közalkalmazotti és köztisztviselői bérfejlesztések fedezetére sem nyújt külön fedezetet az ál
lam. Ezért az aránylag kis mértékben megnövelt nonnatíva nem kompenzálja az intézményekben a bér
emeléseket és annak kihatásait sem, s a dologi kiadások növelésére már egyáltalán nem jut fedezet az álla
mi támogatásból.

A normatív állami támogatás részaránya a bevételek között 27%.

Az Országgyűlés a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit a költségvetési törvény 
3.sz.mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A normatív támogatások számításánál Aszód állandó lakosainak száma: 5786 fő.

A települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok nonnatíváira állandó lakosonként 1.2oo Ft-tal szá
moltak.
A körzeti igazgatási feladatok ellátására egységesen 4 millió Ft-ot, a gyámügyi igazgatási feladatok ellátá
sáért a körzethez tartozó lakosság lélekszáma alapján 13o Ft/fő, míg a műszaki körzeti igazgatási felada
tok ellátásáért 7o Ft /fő összeget kapunk.
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Szociális és gyermekjóléti alapfeladatokhoz az állandó népesség létszáma alapján 933 Ft/fő összeget ka
pott az önkormányzat. Fenti összeg szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellá
tása feladatainak részbeni ellentételezése.
A családsegítő illetve gyermekjóléti szolgálat önálló szervezeti egységként történő működtetéséért 3oo Ft
jár állandó lakosonként.

Nappali szoc.intézményi ellátás (Idősek Napközije) a támogatás összege 60.000 Ft/ellátottak száma.

Óvodai nevelés normatívája 67.ooo Ft.
Iskolai oktatás l-6.évfolyamokon 72.ooo Ft,

7-8.évfolyamokon 75.ooo Ft a támogatás összege.

A nem állandó lakóhelyükön óvodába, iskolába járó gyermekeknél plusz lo.5oo Ft/fó7év.
-  a szervezett intézményi étkeztetésben résztvevő óvodai, iskolai gyermekek után, 13.7oo Ft/fó7év.
-  a napközis foglalkozáson részt vevő gyermek után 38oo Ft/fó7év,

A helyi közművelődési feladatok ellátásához 555 Ft Ft-ot ad állandó lakosonként.

Alapfokú művészetoktatás /zeneiskola/ hozzájárulása 45.ooo Ft/fó7év.

A bölcsődei ellátás hozzájárulása 1997.évtől teljesen új normatíva, az önkormányzat által fenntartott böl
csődében ellátottak után vehető igénybe. A számítás módja a bentlévő gyermekek számának alapján össze
sített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
így hiányzások és a nagy osztószám miatt Aszódon a 4o férőhelyes bölcsődében 16 fő benttartózkodó lét
számmal számolhattunk.
A normatíva összege: I6I.000 Ft/fő.

A helyi bevételek javasolt tervszáma: 144.945.734 Ft
részaránya a költségvetésben: 31%.

Az átengedett, megosztott bevételek
- A  helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1996.évre bevallott személyi jövede

lemadó 4o %-a illeti meg.
-  minden települési önkormányzatot megilleti az állandó lakosok által bevallott és településenként kimu

tatott szja 2o %-a,
-  személyi jövedelem adó kiegészítés illeti meg azokat a településeket, ahol az egy főre jutó szja -  városok 

esetében -  nem éri el a 98oo Ft-ot. Ez a szám Aszód esetében 83o4 Ft/fő. Ezt egészítik ki 1.496 Ft/fő 
összeggel, összességében:8.587.942 Ft-tal.

-  a települési önkormányzatok a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások normatív 
hozzájárulásaként a személyi jövedelemadóból 23.2 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat.

- A  települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a gépjárműadóról szóló 
törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 5o %-a az önkormányzatot illeti meg.

A kommunális adó összege a kedvezmények lejárata miatt 1998.évre megnövekszik. Az iparűzési adó
összegének tervezésénél figyelembevételre került, hogy ezévben nagyobb beruházásra a településen nem
lesz, tehát -  a megnövelt adószázalék ellenére -  kevesebb iparűzési adó bevételre számíthatunk.
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Intézmények saját bevétele 

GAMESZ
49 millió 412 e Ft-ot tervez, mely tartalmazza a gyermekek étkezés térítési díjait, lakóház és egyéb bérle- 

ményi díjak befizetését, közterületi, terembérleti díjakat, helypénzbevételeket, szeszfőzde főzési díját és 

egyéb vállalkozási bevételeket.

Polgármesteri Hivatal

Működésre átvett pénzeszközökre és megtérülésekre 2.4oo e Ft-ot tervez. Ebből 9oo e Ft a kereskedelmi 

és árellenőrzési társulás fenntartásához átvett pénzeszköz tervszáma.

Lakásépítés szociális támogatására kifizetett összeg visszafizetéséből 1.5oo e Ft bevétel várható. Saját be

vételként 2o e Ft állami gondozott gyermekek utáni térítési díjat tervezünk.

Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz összege 85 millió 4o e Ft, melynek részaránya a költségvetés

ben 18%.

Működési hitel felvétel

Működési hitellel tudjuk ellentételezni a település és intézményei forráshiányát, illetve azt a hiányzó fede

zetet, mely a település működőképességének megőrzése érdekében szükséges.

A forráshiány miatt az önkormányzatnak - a bevételek és a kiadások kötelező egyezősége érdekében-, a 

költségvetési javaslatban 75 millió lo9 e Ft működési hitelfelvételt kell terveznie, melynek részaránya a 

költségvetésben 16 %.

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos önkormányzatok az őket 1998.évben megille

tő kiegészítő állami támogatás összegének terhére- utólagos elszámolási kötelezettség mellett - finanszíro

zási előleget vehetnek igénybe. Az igénybe vehető előleg nem lehet több, mint 1997.évben a részére folyó

sított forrás-kiegészítő állami támogatás összegének 5o %-a.

Az Önkormányzat fenti előleget a költségvetési rendelettervezetében szabályozottak alapján igényli meg. 

Pénzmaradvány
összege 33 millió 268 e Ft, melyből a lakásszámla maradványa 6 millió Ft, a felhalmozási feladatok pénz

maradványa 21.6 millió és a kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány városi szinten 5.6 millió 

Ft.

A bevételeket az l.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2.sz. a bevételeket és kiadásokat önálló 

gazdálkodónként a 3.sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4.sz.melléklet szemlélte
ti.
A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegszerűen az 5.sz.mellékletben, míg a 

fedezet hiánya miatt meg nem valósítható karbantartások, felújítások a ó.sz.mellékletben találhatók.
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K I A D Á S O K

Javasolt végösszege a költségvetésünkben: 465.386.ooo Ft

Ebből a működési kiadások 434.722.ooo Ft
Tartalékképzési lehetősége nincs az önkormányzatnak.

A működési kiadásokat szemléltető táblázat a kiadási előirányzatokon túl tartalmazza az intézmények sze
mélyi kiadásait, TB.járulékát, saját és normatív bevételét, a szakfeladat előző évi pénzmaradványát és a 
fő- és részfoglalkozásúak létszámát.

A működési kiadások tervezésének menete az alábbi volt:

A település forráshiánya miatt elsődleges szempont volt, hogy a hátrányos helyzetű kiegészítő állami tá
mogatás megszigorított feltételeinek megfeleljen az Önkormányzat. Ennek érdekében az önállóan gazdál
kodó intézmények 1997. évi működési kiadása volt a tervezésnél az induló alap.
Az intézmények és szakfeladatok esetében, mivel pénzügyi lehetőségeink nagyon behatároltak, mindenütt 
az előző évi bázis-előirányzatból indultunk ki. Erre rádolgoztuk a jogszabály alapján járó jubileumi jutal
mat, nyugdíjazás előtti esetleges felmentések bérelőirányzatát és amiak TB. járulékát. Beterveztük a 13. 
havi illetményeket és annak TB. járulékát.
Az előirányzatok fentieken túlmenően csak az energia-felhasználásnál növekedhettek kis mértékben, ez 
azonban nem fedezi a várható 1998. évi emelkedés többletét.

A közoktatási tv. módosításával kapcsolatosan a kötelező óraszám emelések 1997.szeptembertől kerültek 
az Önkormányzati intézményekben bevezetésre. Az ezzel kapcsolatos többlet kiadásokat az Önkormányzat 
évközben biztosította az intézmények részére. A költségvetés is figyelembe vette ezt a növekedést.

A tervezett személyi kiadások helyességét, a kötelező óraszámok alapján szükséges létszámot és túlórák 
számát, az oktatási intézményekben a művelődési főelőadó ellenőrizte. Valamennyi intézmény költségve
tésének pénzügyi egyezőségét a revizor vizsgálta.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a Pénzügyi Bizottság nem képviselő szakembere ellen
őrizte.

A költségvetési törvényben leírtak alapján 1998.évtől módosultak a közalkalmazotti és köztisztviselőkre 
vonatkozó jogszabályok is.
A közalkalmazottak béremelése 1998.febr. 1 -jétől Önkormányzatunknál átlagban 16%.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény 43.§.(l)bek.foglalt a II. besorolási osztály el
ső fizetési fokozata szerinti illetményalap 1998.évben 26.ooo
Ft. Az illetményalap összegét az önkormányzatnak a költségvetési rendeletében meg kell határoznia.

Az önkormányzat pénzeszközeivel 1998.évben is 3 önálló egység:GAMESZ, Rendelőintézet és a Polgár
mesteri Hivatal gazdálkodik.

A település legnagyobb intézménye a GAMESZ, a költségvetésben javasolt kiadási előirányzatai:
233 millió o41 e Ft.
lo részben önálló intézmény: 2 iskola, 2 óvoda, bölcsőde, idősek napközije, zeneiskola, könyvtár, művelő
dés és szeszfőzde pénzeszközeivel gazdálkodik. Továbbá hozzá tartozik még 12 szakfeladat pénzügyi te
vékenységének elszámolása.
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A működési kiadások ágazatonkénti bontásban:

Gazdasági ágazat részaránya a költségvetésünkben: 12 %.

A város éves közvilágítására 9.1 millió Ft kiadás tervezhető, mely összeg az áremelést nem tartalmazza.

Park-városgazdálkodásra 2.8 millió Ft kiadási előirányzatot vettek figyelembe.
Itt 2 fő gépkezelőt foglalkoztatnak. A megnövekedett üzemanyag költségre,
munkagépek javítására, hóügyeletre terveztek előirányzatot. Fedezet áll még rendelkezésre virágpalánták
ra, kéziszerszámok és egyéb kisgépek beszerzésére, gépek javítására.

Építési feladaton a városrendezéssel kapcsolatos kiadások és tervezési költségekre, 1.4 millió Ft, a nem 
adatátviteli célú távközlési díjak egy részére 58o e Ft, az Ügyvédi Iroda 1998. évi tervezett kiadásaira 566 
e Ft, egyéb kiadásokra, földkimérésre, értékbecslésre, hirdetési díjakra, gázvezeték biztosítására, turiszti
kai és önkormányzatok társulásának támogatására és ÁFA költségre szerepel még előirányzat.

Helyi utak fenntartása szakfeladaton a kemény tél okozta jelentős károk részbeni helyreállítására beter
vezett előirányzatok jelennek itt meg. Vannak olyan útszakaszok,
amelyek hibáit már kátyúzással nem lehet javítani, itt legalább részleges szőnyegezéssel kell az utak járha
tóságát biztosítani. A Műszaki Iroda által készített hiba- és hiányosságok jegyzéke alapján a februári Kép
viselő-testületi ülés dönt az elvégzendő munkák sorrendiségéről.

Lakóházkezelésen a megmaradt 128 db önkormányzati tulajdonú bérleményekkel kapcsolatos admi
nisztratív és kisjavítási feladatok költségei kerültek megtervezésre.

Egyéb tulajdonú ingatlanok (Fő úti bérlemények) a tervezett kiadások között 2 fő foglalkozású karban
tartó munkabére és bérjárulékai, a bérlemények karbantartási kiadásaihoz szükséges előirányzatok szere
pelnek itt. A Kossuth L.u.93.sz.alatti bérlemény külső homlokzat helyreállítására, tatarozására 1.25o e Ft + 
ÁFA összeget tervezünk.

Települési hulladék kezelés (köztisztaság) tervszáma lo.666eFt.
lo fő főfoglalkozású dolgozót foglalkoztatnak és 1 fő részfoglalkozású telepőrt. A gépek üzemanyag ki
adására, járművek karbantartására, készletbeszerzésére terveztek 
előirányzatot. Fenti szakfeladaton nagy összegű az ÁFA befizetés előirányzata.

Egészségügyi ágazat részaránya a kiadások között: 23 %.

Ezen az ágazaton tervezzük a Szakorvosi Rendelőintézet és a hozzátartozó szakrendelések előirányzatait 
85.o52 e Ft kiadással. Ez az előirányzat már tartalmazza az egészségügyi dolgozók bérfejlesztését és az 
egyéb 1998. évi fejlesztéseket.

Bölcsó'de ezévben ünnepli működésének 4o. évfordulóját. A férőhely és felvett létszám 4o fő, a sok beteg
ség miatt a tervezett létszám 16 fő.

Szociális étkeztetésben részt vevők száma 35 fő. Az előző évekhez hasonlóan elsődlegesen az Idősek 
Napközi Otthonának szolgáltatását szükséges a rászorulóknak igénybevenni, s a szoc.étkeztetést csak a já
róképtelen betegek igényelhetik.
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Idősek Napközije
A két klubba felvett össz.létszám 4o fő. Az idős rászorulók heti 5 napon keresztül kapnak ellátást, ami tízó
rai, ebéd és uzsonnából áll. Ezért a nyugdíjuk arányában fizetnek térítést.

Közoktatásra és közműveló'désre 169 millió 757 Ft a pénzügyi előirányzat, mely költségvetésünkben 
39%-ot képvisel.

Az ágazaton belül működik 2 óvoda, 2 iskola napközi otthonnal, zeneiskola, könyvtár, művelődési ház.
Az oktatási intézményekben a személyi kiadások és TB. járulék megtervezése után, a dologi kiadásokat 
előző évi árakon terveztük (kivéve az energia és fűtési kiadásokat).
A karbantartásra csak minimális előirányzat áll rendelkezésre, az intézmények betervezték a nyári karban
tartást, fertőtlenítő meszelést.

Oktatási célfeladatok
Aszód város monográfia megírására és nyomdai ktg.kifizetésére 432 e Ft előirányzatot, a Gimnázium épü
letének biztosítására 44o e Ft-ot, a szükséges karbantartására 2.5oo e Ft előirányzatot terveztünk. A tan
uszoda támogatására, múzeum támogatására, az aszódi Tükör, Vöröskereszt, Városszépítők támogatására 
javaslunk előirányzatot, az előző évi mértéknek megfelelően. A Rendőrség támogatására 12o e Ft-ot ter
veztünk.

Művelődési feladatok kiadásaira 1.5o5 e Ft a tervezhető előirányzat, amely 1 fő népművelői állás szemé
lyi kiadásait is tartalmazza.

Közművelődési Könyvtár a felújított Művelődés Háza épületében a Zeneiskolával együtt került elhelye
zésre. Az 1998. évi kv.törvény mellékletében igen sok pályázati lehetőség található a könyvállomány bőví
tésére és egyéb művelődési feladatok technikai eszközeinek beszerzésére, melyre az itt dolgozók pályázni 
fognak.

Szociálpolitikai juttatásokra 3o.ol6 e Ft a javasolt tervszám, ennek részaránya a költségvetésből: 7 %.
A lakosság szociálpolitikai juttatásait az alábbi táblázat szemlélteti:

M E G N E V E Z É S : Előirányzat:
Szociális segélyezés rendszeres 1 o fő l.o82 e Ft
Cukorbetegek támogatására 25 fő loo e Ft
Közgyógyellátásra 14o fő x 8.625 Ft 1.2o8 e Ft
Rendszeres gyerm.véd. segély 17o gyenn. 5.59o e Ft
Eseti nevelési segélyezés 1.5oo e Ft
Gyermekek étkezési hozzájárulása 3.5oo e Ft
Rendkívüli szoc.segély 5.5oo e Ft
Ápolási díjak 18 fő részére 3.421 e Ft
Lakásfenntartási támogatás 1.6oo e Ft
Munkanélküliek jöv.pótló tám. 5.715 e Ft
Temetési segély 8o fő 8oo e Ft

Fentieken kívül az Idősek Napközijére, házigondozásra, szociális étkeztetésre, háziorvosi szolgálat, vala
mint a bölcsőde állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadási támogatására 8.7 millió Ft-ot 
fordít a település. Ebből közel loo fő idős rászoruló aszódi lakos ellátásáról, valamint a bölcsődében elhe
lyezett gyermekeken keresztül, a rászoruló családok anyagi gondjain segít az Önkormányzat.
A gyermekek napközbeni ellátásának, étkeztetésének támogatását, saját erőből mintegy 28 millió Ft-tal fi
nanszírozza az Önkormányzat.
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Közösségi közigazgatási ágazat részesedése a költségvetésből: 18 %.

Ezen az ágazaton tervezzük a GAMESZ, szeszfőzde, közhasznú foglalkoztatás, Polgárőrség, önkormány
zati igazgatás, területi igazgatási feladatok a gyámhivatal és körzeti műszaki iroda, a kereskedelmi társulás 
kiadásait, és a képviselők tiszteletdíjának előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal
1998.évben 12 különböző szakfeladaton gazdálkodik, összesen: 115 millió 875 e Ft-tal.

Az ágazat legnagyobb szakfeladata a hivatal költségvetését magába foglaló önkormányzati igazgatási tevé
kenység.
A település közigazgatási feladatait ellátó hivatal költségvetése az alábbi részletezés szerint készült:

Főfoglalkozásúak munkabére, pótléka, 13.havi illetmény: 21.ol6 e Ft
Munkábajárás ktg-e, napidíj, jubileumi jutalmak, betegáll.: 837e Ft
Polgármester saját gépk.haszn. 4oo e Ft
Áll. nem tart.rendsz.jutt. 111 e Ft

Személyi kiadások összesen: 22.364 e Ft

TB .járulék 8.491 e Ft
Munkaadói járulék 83o e Ft
Eü.hozzájárulás 479e Ft

Munkaadói járulékok összesen: 9.8oo e Ft

Irodai papír, nyomta tv. irodaszer 475 e Ft
Sokszorosító anyag, számitástechn.lepor.patronok 15o e Ft
Folyóiratok, közlönyök,könyvek,jogtár havi díja 3oo e Ft
Reprezentáció 12o e Ft
Takarítói tisztítószerek, egyéb készlet besz. 35o e Ft
Kisértékű tárgyi eszk.beszerz. 4oo e Ft

Készletbeszerzés 1.795 e Ft

Postai levelezés,telefon,fiókbérlet 1.418 e Ft
Adatfeldolg.szolg.TÁKISZ 4oo e Ft
Ingatlan karbantartás (házasságkötő terem karbant.) 800 e Ft
Számítógépek karbantart.javítása loo e Ft
Villamosenergia, gázfűtés,víz-csatorna,szemétszáll. 798 e Ft
Fénymásolók,sokszorosító jav.patroncsere 35o e Ft
Munkaeü.díja 5o e Ft

Szolgáltatás összesen 3.916 e Ft

Belföldi kiküldetés 18o e Ft
TÖOSZ tagsági díj 3o e Ft
Továbbképzések, programozó díja 35o e Ft
Forg.jutalék, postai csekkek átut.díja, épület biztosítás 596 e Ft
ÁFA 1.278 e Ft

Egyéb kiadások 2.434 e Ft
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A támogatások az alábbiak:
Vöröskereszt l o e F t
Városszópítők 60 e Ft
Múzeum 15o e Ft
Rendőrség 12o e Ft

Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzési társulás
Aszód székhellyel összesen 8 település részvételével működik, éves tervezett költségvetése 1.3oo e Ft, 
melyből Aszód hozzájárulása 4oo e Ft. 1998.évre 4o db.ellenőrzést tervez az aszódi önkormányzat terüle
tén. Ezenkivül végzi a kezdő vállalkozók tevékenységének figyelemmel kisérését, a lakossági panaszbeje
lentések kivizsgálását.

Gyámhivatal
1997.november 1-jétől indult be a működése, az 1 fő irodavezető 1998.jan.l-i és 3 fő köztisztviselő 1997. 
nov.l-i alkalmazásával.A személyi és dologi feltételek biztosításának hozzájárulásaként 7.165e Ft norma
tív támogatást kapunk rá, a feladatellátás előreláthatóan csaknem 8 millió Ft-ba kerül.

Körzeti műszaki iroda
A területi igazgatási feladat 1998.jan.l-jével beindult, 2 fő műszaki főelőadó alkalmazásával. A megnöve
kedett munkaügyi, pénzügyi feladatok ellátására 1 részfoglalkozású előadó került betervezésre. Az iroda 
kialakításához évközben pótelőirányzatot nem kapott az Önkormányzat. Az éves költségvetési normatíva a 
feladat ellátásához nem elegendő, 1 millió Ft-tal kevesebb a szükségesnél.

Képviselők tiszteletdíja
A Képviselő-testület tagjai részére (12 fő x lo.92o Ft összeggel) megterveztük az éves tiszteletdíjat, mely 
1.572 e Ft. A bizottság elnökei részére a havi 2ooo Ft t.díjjal számolva előreláthatóan loo e Ft előirányzat 
szükséges.
Az alpolgármester éves t.díj előirányzata 164 e Ft. A nem képviselő bizottsági tagok részére 264 e Ft elői
rányzat szükséges, a tb.járulék összege 819 e Ft.
A képviselők dologi kiadásaira 7o e Ft pénzügyi előirányzat javasolt.
Az ide betervezett ossz. pénzügyi előirányzat 2.989 e Ft.

Felhalmozási kiadásokat részleteiben a 4.sz.melléklet szemlélteti.

A fedezethiány miatt nem tervezhető, balesetveszélyes és halaszthatatlan felújítások címjegyzéke a költ
ségvetés mellékleteként évek óta elkészül. Az Önkormányzatnál évközben képződő többletbevételek a sür
gős feladatok elvégzésére csak részben biztosítanak fedezetet. Ezért nagyon sok fontos felújítás egyáltalán 
nem készül el, vagy csak késve, amikor már a nagyobb hiányosságot magasabb költséggel lehet megszün
tetni.

A városban a támfalak nélküli meredek partfalak találhatók a Csengey utcában, Dózsa Gy. úton és a Petőfi 
utcában. Ezek állaga az elmúlt év esőzései hatására nagyon megrongálódott és életveszélyessé vált. A for
ráshiányos költségvetésünk támfalak építésére, javítására, nem tartalmaz előirányzatot. Az omlásveszély 
és baleset elkerülése érdekében a költségvetési tv-ben biztosított előirányzatból, a természetes partfalak 
veszély elhárítási munkáinak támogatásához-pályázat útján - állami támogatás megigénylése szükséges.
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ÖSSZEGEZVE

Aszód Város Önkormányzat 1998. évi költségvetését 75 millió Ft hiánnyal szükséges megtervezni.
Az állami támogatás normatívái az előző évihez képest csak 15 millió Ft-tal növekedtek.
Az Önkormányzatnál az 1998. évi bérfejlesztés és járuléka eleve 25 millió Ft összegű. A költségvetési tör
vény szerint a normatíva emelésben már a közalkalmazottak részére nyújtandó 1998. évi bérfejlesztés is 
szerepel úgy, hogy az önkormányzatoknak kell saját forrásból kiegészíteni a hiányzó fedezetet.

A normatív állami támogatás növekedése nem fedezi az 1997. évi béremelések szintrehozását és az 1998. 
évi bérfejlesztést. A várható energia áremelések összegével számolni csak részben volt lehetősége az Ön- 
kormányzatnak, továbbá az infláció hatását a tervezésnél már évek óta kénytelen figyelmen kívül hagyni.

A működési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat minden olyan lehetőséggel élt, amely a költsé
geket csökkenti, illetve a bevételeket növeli. Ennek ellenére a forráshiány összege évről évre nő, mivel a 
normatív állami támogatás a tényleges kiadások növekedését nem követi kellő mértékben.
A nagy összegű forráshiány egyértelművé teszi, hogy Aszód Város Önkormányzat számára ismételten az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű települési támogatást szükséges megigényelni.

A település működőképességének megőrzése érdekében a pénzügyi kifizetéseket ütemezni kell, s haladék
talanul meg kell igényelni az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok finanszíro
zási előlegét.

Az előzőekben említett hiány összegére pedig, a költségvetési törvény ő.sz.mellékletében szereplő önhi
báján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatását szükséges megigényelni.

Aszód, 1998.jan.23.

Bagyin József sk. 
polgármester

Összeállította:

Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavez.
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Aszód Város Önkormányzatának 

6/1998. (I. 30.) sz.

RENDELETI

Aszód Város Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzat 7/1995.(IV. 12.)sz. rendelete,

valamint

a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 

1997. évi CXLVI. tv. 

és a költségvetési szervek tervezésének, 

gazdálkodásának beszámolásának rendjéről szóló 

többször módosított

156/1995.(VII.26.) Korm.r. 18. §. alapján, 

az alábbiak szerint fogadja el 

a Pénzügyi Bizottság véleményezése után 

Aszód város 1998. évi pénzügyi tervét.
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Aszód Város Képviselő-testülete az 1998. évi pénzügyi tervét az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Bevételi előirányzatát az l.sz. melléklet szerint:
Ebből működési hiány miatti működési hitelfelvétel: 
Felhalmozási bevétel 
Elkül. lak. szia. bev.
Pénzmaradvány

465.386 eFt 
75.109 eFt 

3.000 eFt 
6.020 eFt 

33.268 eFt

(2) Működési kiadások tervét a 2.sz. melléklet szerint: 
Ebből személyi kiadás 
TB. járulék

434.722 eFt 
191.632 eFt 
87.622 eFt

(3) Felhalmozási kiadások összegét 4.sz. melléklet szerint: 24.644 eFt

(4) A város és irányítása alá tartozó szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 3.sz. melléklet szerint: 
GAMESZ 233.795 eFt
Rendelőintézet 85.052 eFt
Polg.Hivatal és a hozzá tartozó intézmények 115.875 eFt

előirányzati összeggel fogadja el.

2 . § .

(1) A képviselő-testület az 1998. évi pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban a következő feladatokat 
határozza meg.

1998. évben is elsődleges feladat a település alapellátásának biztosítása, és az intézmények működte
tésének fenntartása.
Az intézmények vezetői az éves költségvetésük keretén belül kötelesek gazdálkodni, a költségvetés 
túllépése esetén fegyelmi felelősséggel tartoznak!
Az 1998. évi költségvetés kiadási előirányzatai csak a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok 
állami támogatás elbírálása után véglegesíthető.

(2) Figyelembe véve a működési hiány magas összegét, s a tartalék hiányát, a működőképesség megőrzé
se érdekében a kifizetéseket ütemezni kell!

(3) Az 1997. évi CXLVl.tv. 26.§.(2) bek. alapján az Önkormányzat az 1998. évi kiegészítő állami támo
gatás terhére - utólagos elszámolási kötelezettség mellett - finanszírozási előleget igényeljen meg!

(4) A településen az erősen megrongálódott természetes partfalak veszélyeztetése miatt kimondja az 1997. 
évi CXLVI. tv. 5.sz. mell. alapján, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 
előirányzatra a pályázatot a ki\rt határidőben szükséges benyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Aszódon az alábbi életveszélyessé vált természetes partfalak -  
Csengey utca, Dózsa György út felújítására -  a támogatási feltételrendszer alapján -  a pályázati anya
got állítsa össze.



3.§

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 42. §. (3) bek-ben foglaltak 

alapján a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a közszolgálati egyeztetés keretében ki

alakított állásfoglalás, a közigazgatásban érvényes illetményalap figyelembevételével, 1998. január 1- 

től 26.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület kimondja, hogy az önkormányzat az alapellátás biztosítására -  az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatását -  igényelje meg az 

1997. évi CXLVI tv. 6.sz. melléklete alapján:

forráshiány összege: 75.109 eFt.

MELLÉKLETE

4-§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Aszód, 1998. január 30.

Bagyin József sk. 

polgármester

Kissné Kulybus Gizella sk. 

jegyző
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Aszód Város Önkormányzat
1. sz. melléklet

KIMUTATÁS
az 1998. évre tervezett bevételekről

Normatív állami támogatás
1. Település üzemeltetés
2. Körzeti ig.feladatok

5786 fő x 1200 6.943.200
4.000.000

kiegész, gyámügyi 39727 fő x 130 5.164.510
épít. 26093 fő x 70 1.826.51o

3. Szoc.és gyermekjól. 5786 fő x 933 5.398.338

4. Családsegítő szóig.
5. Pénzbeni és tenn. szoc. gyerm.ell.

5786 fő x 300 1.735.800
4.495.132

6. Idősek nappali int.
7. Óvodai ellátás

32 fő x 60.000 1.920.000

l.sz. Óvoda 123 főx 67.000 8.241.000
2.sz. Óvoda 105 főx 67.000 7.035.000
Bejáró 1-es óvoda 2 

2-es óvoda 1
3 fő x 10.500 31.500

8. Bölcsődei ellátás
9. Általános iskolai oktatás 

Csengev G. Ált. Iskola

16 fő x 161.000 2.576.000

1 -6 osztály 330 fő x 72.000 23.760.000
7-8 osztály 62 fő x 75.000 4.650.000
Bejáró tanulók 47 fő x 10.500 493.500

Fogyatékos gyermekek 27 főx 130.000 3.510.000
Bejáró tanulók 7 fő x 10.500 73.500
Magántanulók 

2.sz. Ált. Iskola

3 fő x 130.000 390.000

1-6 osztály 148 fő x 72.000 10.656.000
7-8 osztály 43 fő x 75.000 3.225.000
Bejáró tanulók 8 fő x 10.500 84.000

Egyéb közoktatási hj.
Napközis ellátás
Csengey G. Ált. Iskola 280 fő x 3.800 1.064.000
2.sz. Ált. Iskola 160 fő x 3.800 608.000
Cigánytan. felzárk. 3 fő x 7.600 22.800

Intézménvi étkezés
l.sz. Óvoda 80 fő x 13.700 1.096.000
2.sz. Óvoda 77 főx 13.700 1.054.900
Csengey G. Ált. Iskola 331 főx 13.700 4.534.700
2.sz. Ált. Iskola 133 fő x 13.700 1.822.100
Magántanulók 
Csengey G. Ált. Iskola 2 fő x 15.000 30.000

Könwtári ellát, és informatikai okt. 
Csengey G. Ált. Iskola 317 főx 2.200 697.400
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2.sz. Ált. Iskola 191 fő x 2.200 420.200

Alapfokú műv.okt.
Heti 4 foglalk.résztv. 290 fő x 45.000 13.050.000

9 fő x 22.500 202.500
Helyi közinűv.felad. 5786 fő x 555 3.211.230

Normatív állami támogatás összesen 124.022.820

Helyi bevételek
Személyi jövedelem adó 47.693.458
SZJA kiég. 9.800 Ft-ra 8.587.942
SZJA kiég. 4.797.475
SZJA kieg.szoc. és gyerm.fel. 18.434.786
Gépjárműadó 1.800.000
Kommunális adó 1.800.000
Iparűzési adó 10.000.000

Intézmények saját bev. 49.432.073
GAMESZ 49.412.000
Polgárm.Hiv. 20.073

Működésre átvett pénzeszköz 2.400.000
K p.rp.sk'P.Hp.lmi társ;

Megtérülések (lakásép. szoc.tám.) 1.500 eFt

Helyi bevételek összesen 144.945.734
Társ.bizt. átvett pénze. 85.040.000
Bevételek 354.008.554
Kerekítve 354.009.000

Hitelfelvétel
Működési hiány miatt hitelf. 75.109.000

1998. évi Működési bevételek végösszesen 429.118.000

1998.évi Felhalmozási bevételek 3.000.000
Gáz befizetés 1.950 eFt

onnszennyvíz oeiizeies ouu éri
Lakásért, töri.részlete 250 eFt

1998. évi bevételek összesen: 432.118.000

Pénzmaradvány összesen: 33.268.000
- Működési 5.604 eFt
- Felhalmozási 21.644 eFt
- Elk.lak.szla. 6.020 eFt

Működési bevételek végösszege: 434.722.000
Felhalmozási bevételek végösszege: 24.644.000

Lak. szia 6.020.000
Bevételek végösszege: 465.386.000
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1998. évi kiadási terv
2.sz. melléklet

ezer Ft-ban
K I A D Á S B E V É T E L LÉTSZÁM

Megnevezés 1997.évi 1998.évi 1998.évi 1998.évi 1997.évi 1998.évi Saját fóTog. részf.
eredeti eredeti személyi TB. pénzm. normát. bévé-

ossz. kiadás TB.tám. tel

Építési feladatok 3.106 3.769 350 137
Helyi utak fennt. 7.150 10.650
Állateü. felad. 221 242 40 16 168
Vízrend.belvíz. 3.158 3.158
Parkfennt.városf. 2.585 2.800 738 367 134 2
Temető fenntart. 263 335 137 78 71 1
Közvilágítás 6.760 9.136 500 925
Piac, vásár 433 590 176 97 651 1
Egyéb bériem. 
Település hull.

5.640 6.732 1.366 551 50 14.529 2

kezelés 9.434 10.666 3.617 1.760 100 10.607 10 1
Lakóház kéz. 2.350 2.877 1.000 482 2.334 2
Épület ért.ÁFA bef. 1.392 1.392

Gazdasági ág. ossz: 41.100 52.347 7.424 3.488 2.042 29.419 16 3

Iskolai eü. ellát 63 196 137 59 196
Járóbeteg szakell. 48.789 59.891 32.164 14.373 12 59.879 46 7
Tüdőbeteg.gond. 8.485 12.787 7.023 3.233 12.787 8 4
Fogászat 5.799 8.274 4.331 1.968 8.274 6

Védőnői szóig. 2.375 3.904 1.843 848 3.904 3
Bölcsőde 8.057 7.333 4.069 1.961 50 2.576 499 7 2
Házigond.szolg. 513 588 421 155 68 1
Szoc. étkezi. 589 696 414
Idősek klubja 5.132 6.044 2.355 1.122 50 1.920 735 5
Családsegítő szóig. 1.780 738 344 1.736 1
Háziorvosi szóig. 400

Egészségügyi ág.Ö. 79.802 101.893 53.081 24.063 112 91.272 1.716 77 13

1 .sz. Óvoda 18.368 21.115 11.094 5.285 100 9.358 2.946 21
2.sz. Óvoda 19.396 22.167 11.442 5.533 200 9.922 2.812 23 1
Csengey G. 
Ált. Iskola 34.440 46.840 26.368 12.246 600 33.604 43 40
l.sz. Napközi 17.071 18.524 8.114 3.886 5.622 5.907 17
2.sz. Ált.Iskola 17.012 23.450 14.231 6.642 300 14.385 51 18 4
2.sz. Napközi 6.746 6.773 2.112 1.006 608 3.511 4
Alapfokú zenei k. 14.755 17.373 11.082 4.737 100 13.253 700 12 9
Közműv. könyvtár 3.735 7.058 2.969 ’ 1.427 6004

3.211
140 4 2

Művelődési fel. 1.027 1.505 328 169 50j 252 1
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ezer Ft-ban

Megnevezés

Oktat, célfel. 
Külföldi kapcs.

K
1997.évi

eredeti

3.655
300

I Á D  
1998.évi 

eredeti 
ossz.

4.652
300

Á S 
1998.évi 
személyi 
kiadás

1998.évi
TB.

B E V É T E L  
1997.évi 1998.évi 
pénzm. normát.

TB.tám.

LÉTSZÁM 
Saját főfog. részf. 
bevé
tel

Okt.és kult.ág.Ö. 136.505 169.757 87.740 40.930 1.950 89.963 16.362 140 16

Kv.szervek váll. 154 172 47 18 512
GAMESZ 10.343 13.509 7.059 3.233 500 208 11
Szeszfőzde 1.051 1.184 446 218 1.195 1
Közhasznú, fogl. 4.966 6.086 3.828 2.032 15
Polgárőrség 200 250
Önkorm.ig.tev. 35.232 41.309 22.364 9.800 1.000 6.943 20 20
Területi ig.fel.

Gyámhivatal - 7.912 4.293 1.789 7.165 4
Műszak - 4.858 2.377 916 3.827 2 1

Keresked.társ. 1.060 1.300 873 316 1
Képviselők t.díja 2.051 2.989 2.100 819

Községi közig.Ö: 55.057 79.569 43.387 19.141 1.500 17.935 1.935 54 1

Szociális segély 8.202 8.690
Nevelési segély 5.812 10.590 1
Munkanélk.jöv.t. 3.730 5.715 > 9.893
Ápolási díjak 2.659 3.421 (
Lakásfennt.tám. 1.600 1.600 J

Társad.és szocp.j. 22.003 30.016 9.893

Sport tám.futball 610 700
sakk 60 100

Egyéb támog. 737 340

Működési kiadás
összesen 335.874 434.722 191.632 87.622 5.604 209.063 49.432 287 33

Lakásszámla kiad. 6.020 6.020

Felhalm.kiad. 3.000 24.644 21.644 3.000

Kiadások
végösszesen 338.874 465.386 191.632 87.622 33.268 209.063 52.432 287 33

I
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3.sz. melléklet
K I M U T A T Á S

Aszód Város Önkormányzat és irányítása alá 
tartozó szervek

1998. évi pénzügyi előirányzata

ezer Ft-ban

Önállóan gazdálkodó K i a d á s b ó l  B e v é t e l b ő l
költségvetési szerv Kiadás Pénzm. Személyi TB Bevétel Pénz- Állami hj. Saját helyi 

összesen finan. juttatás munkaa. összesen maradv. TB hitel bevétel

G A M E S Z 233.795 3.200 113.039 53.020 233.795 3.200 181.183 49.412
Rendelő 85.052 12 45.498 20.481 85.052 12 85.040
Polgármesteri Hiv. 41.309 1.000 22.364 9.800 41.309 1.000

Polgármesteri Hivatal
hoz tartozó szakfelad. 74.566 1.392 10.731 4.321 74.566 1.392

Polgármesteri Hivatal
összesen 115.875 2.392 33.095 14.121 115.875 2.392 17.949 95.534

Működ.kiad.összesen 434.722 5.604 191.632 87.622 434.722 5.604 284.172 144.946
Felhalmozási kiad. 24.644 21.644 24.644 21.644 3.000
Elkül. lak. szia. 6.020 6.020 6.020 6.020

Végösszesen 465.386 33.268 191.632 87.622 465.386 33.268 284.172 147.946

K I M U T A T Á S  
Felhalmozási kiadásokról

4.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés
1997. évi 
eredeti

K I A D  AS 
1998. évi 
eredeti

1997. évi
Pénzmar. felhalmoz.

Szennyvíz elürítő 
Útépítés Régész u.
Ipari terület kialakítása 
Gázberuházás gázhál.bővítés 
Pénzeszköz átad. szennyviz érd.hj.

3.000
11.494 
f, SÓD

11.494
500

3.450
3.200

3.450
200

Felhalmozási kiadások összesen 3.000 24.644 21.644

Lakásszáml. elk. pée. lakások felúj. 6.020 6.020



a működési és felhalmozási jellegű bevételekről és kiadásokról
(eFt-ban)

MŰKÖDÉSI

Bevételek Kiadások

Normatív áll. támog. 124.023 Ágazatok működési
Helyi bevételek 144.946 kiadása 429.118
Átvett pénzeszk. 
Társ. bizt. átvett

2.400

pénzeszköz 
Működési hiány m.

85.040

hitelfelvétel 75.109

1998. évi bev. ossz.: 429.118 1998. évi kiad. ossz.: 429.118

Működ, pénzmar. 5.604 Pénzmar. kiadás 5.604

Működ, bevét. ossz. 434.722 Működ, kiad ossz. 434.722

FELHALMOZÁSI

Bevételek Kiadások

SAját bevétel 3.000 Felhalm. kiadás 21.244
Felhalm. pénzm. 21.644 Felhalm. átadott pée. 3.200
Felhalmozási bev. 24.644 FElhalm. kiadások ö. 24.644

ELKÜLÖNÍTETT LAKÁSSZÁMLA

Bevételek Kiadások

Pénzmaradvány Pénzmaradványból
lakásszla. egyenl 6.020 lakásfelúj. 6.020

Elkül. lak. szia. bev. 6.020 Lak. szia. kiadásai 6.020

Bevételek -  kiadások 
Összesen: 465.386 465.386
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6. sz. melléklet

Kimutatás 
(eFt-ban!)

A fedezet hiánya miatt nem tervezhető 
balesetveszélyes és halaszthatatlan feladatokról

Telefonhálózat építése utáni járda helyreállítása ...............................12.500 eFt

Kossuth L. u. páratlan oldal 

A város területén tönkrement járdák felújítása,

helyreállítása......................................................................................... 6.000 eFt

Gimnázium-Szakközépisk. részleges tetőszigetelése, 

tatarozása

Csengey G. Általános Iskola belső tantermek linóleum

cseréje, ajtók-ablakok mázoláa..............................................................4.000 eFt

Csengey G. Ált. Iskola alsó tagozaton 8 osztály padok,

székek cseréje.........................................................................................3.500 eFt

Felső tagozat padok írófedél cseréje 4 osztályban 

székek cseréje 4 osztály x 27 fő x 9 eFt 

Támfal helyreállítás, építés a Csengey úti támfal

folytatása

Utak felúíjtása, szőnyegezése a város területén................................. 15.000 eFt

2. sz. Ált. Iskola parketta felújítása .................................................... 2.000 eFt

A felsorolt elvégzendő munkák díjai az ÁFÁ-t is tartalmazzák!

Aszód Város Ö nkorm ányzata pályázattal m eghirdeti az 

Aszód, Falujárók u. 1. sz.

alatt lévő 40 m 2-es nem lakás célú bérlem ény bérleti jogát.

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti d íjnak m egfelelő bánatpénz fizetendő meg, va lam in t a nem

aszódi pá lyázónak 50.000,- Ft kaució.

A pályázat leadásának határideje:

A megjelenéstől számított két héten belü l.

A pályázat leadásának helye:

Városi Polgármesteri H ivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
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Aszód Város Polgármesteri Hivatala 
Aszód, Szabadság tér 9.

Emelet

Név ajtó

P o lg á r m e s te r Bagyin József 29

J e g y z ő Kissné
K ulybus Gizella 28

A lje g y ző Szabad iné 
B artók  Katalin 38

-  gyám hatósági feladatok
-  szabálysértési ügyek

Laukó Józsefné 27
-  ügykezelő
-  titkársági feladatok
-  testü le ti ü lések  előkészítésével, jegyzőkönyvek 

készítésével kapcso latos feladatok

Rondella M ihályné 31
-  lakásfenn tartási tám ogatás
-  kam atm en tes szoc-pol tám ogatás 
-jövedelem pótló  tám ogatások
-  lakás- és helyiséggazdálkodás

Kiss Lászlóné 31
-  népjóléti hatósági feladatok
-  rendszeres, rendkívüli segélyek
-  m ozgáskorlátozottak tám ogatása
-  közgyógyellátás
-  egyéb szociális feladatok

Bócsai T iborné 32
-  Ik tatás, ira ttá rozás

Ráczné Faddi E rika 32
-  anyakönyv
-  népesség
-  hatósági bizonyítvány
-  hagyatéki ügyek
-  tb-igazolványok

H uszár M ihályné 33
Soós Istvánné

-  adóügyek
-  központi és helyi adók
-  vállalkozói engedélyek k iadása

P é n z ü g y i iro d a
Irodavezető Szolnoki Ferencné 22
-  költségvetési terv, 

zárszám adássa l 
kapcsolatos feladatok

Revizor Tárnokiné 
Szilágyi Erzsébet 21

Könyvelés,
m unkaügyek C sordás Sándorné 26
Pénztár Szilveszter Károlyné 20

G y á m h iv a ta l
Földszint

dr. Rudics M árta 5Hivatalvezető
Ügykezelők Aranyos Péterné 

K issné Rúzsom  Szilvia
6

Önálló ha táskörre l ellátják:
-  örökbefogadási ügyek
-  családi jogállás rendezése
-  o tthon terem tési tám ogatás
-  gyerm ektartásdíj megelőlegezése
-  gyámság, gondnoksági ügyek
-  vagyonkezelés
-  perindítási jog

C salád -
g o n d o z ó Nyemeczné Andó Edit 10

M ű sza k i Irod a
Irodavezető
Területi

Vitányi Attila 17

I. fokú építési ügyek
Ügyintézők Séllei Z suzsanna  

Kiss Sándor
15

-  hatósági feladatok
-  telekalak ítás
-  közterület-foglalás

Kiss J á n o s  16
-  m u n k ák  felm érése
-  ingatlan  vagyonkataszter

Szabó József 16
-  közterület-felügyelet

O ndrik Já n o sn é  16
-  m űszaki adm inisztratív  feladatok

Kovács Béla 12
-  F o g y a s z tó i  é r d e k v é d e lm i-e l le n ő r z é s i  

tá r s u lá s

Kovács István 10
-  H iv a tá s o s  p á r tfo g ó

K ustra  Lászlóné 10
-  N e v e lő s z ü lő  ta n á c s a d ó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1998. február 
18-i ülésen hozott határozatai:
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola részére 86.880 Ft pótelőirányzatot 
biztosít 1997/98. II tanévre, Baranyai Csilla kijelölt magánta
nuló oktatási költségfedezetére.

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz

tés alapján tudomásul veszi, hogy az 1998. évi költségvetés bevé
teli forrásai az alábbiak szerint módosulnak:

SZJA kiegészítés -73 Ft
Intézmények saját bevétele (Polg.Hiv.) + 73 Ft

Fenti változtatás az 1998. évi jóváhagyott költségvetés vég
összegét nem érinti.

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete -  az előterjesz
tés alapján -  tudomásul veszi az 1997. évi pénzmaradvány előze
tes felosztását az alábbi módosítással:
- a felhalmozási kiadások között szereplő gázvezeték bővítésé
re előirányzott 2.340 eFt összeggel az iparterület kialakítás fe

dezetét növeli meg.

4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete -  az előterjesz
tés alapján -  1998. március 1-től egy bölcsődei csoportbővítést 
engedélyez. Ennek 9 hónapra eső költsége 800 eFt, melyet az ön- 
kormányzat megelőlegez. A képviselő-testület kimondja, hogy az 

intézmény vezetője a bölcsőde jobb kihasználtsága érdekében a 
csoportlétszám alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel an
nak érdekében, hogy az önkormányzat által megelőlegezett tá
mogatás a központi normatívából megtérüljön. A képviselő-tes
tület kimondja, hogy amennyiben a normatíva nem fedezi a cso
portbővítés költségét, úgy az intézmény 1998. évi pénzmaradvá
nyából kell biztosítani a hiányzó fedezetet.

5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód 8. 
szám alatti -  volt könyvtár -  163 m2 nagyságú üres épület el
adását kimondja, figyelemmel az ingatlan korábbi meghirdeté
seire. Felhatalmazza a polgármestert az eladással kapcsolatos 
tárgyalás lefolytatására. A képviselő-testület induló árnak 
6.760 eFt+ÁFA minimum árral 5.200 Ft+ÁFA összeget határoz 
meg. A képviselő-testület kimondja, hogy az írásbeli vételi szán
déknyilatkozatot tett vásárló mellett egyeztessen az ingatlant 
megtekintő további érdeklődőkkel is.

6. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pappné Tóth 
Sarolta Aszód, Bocskai u. 31. sz. alatti telephellyel működő fel
nőtt szakápoló részére Aszód város közigazgatási területén vég
zett otthoni szakápolási tevékenység bejelentését visszaigazol
ja. Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

7. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Rt. 
14.220 eFt össznévértékű részvény eladását az alábbi feltételek

kel mondja ki:
-  az értékpapírok eladására bizományi szerződést köt a KÁR

PÁT Bróker Rt. (Budapest, Arany J. út 25 .I =/a) céggel.
-a z  értékpapírok eladási árát minimum 105%-on -  10.500 

Ft/db -  értékben mondja ki.

-  részletteljesítéshez nem járul hozzá;

-  a szerződés 1998. június 31-ig érvényes;
-  a részvények csak a szerződés teljesülésével egyidejűleg ke

rülhetnek átadásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizományosi szerződést 
az értékpapírok eladására kösse meg.

8. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ipari terü
let kialakításához szükséges ÁRT. módosítását, valamint a RRT. 
elkészítését a KVADRUM Építész Kft-től rendeli meg. Utasítja a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pes
ti út 12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése ügyé
ben járjon el. A magántulajdonban lévő területek megvásárlá

sa ügyében fel kell venni a kapcsolatot az örökösökkel, tulajdo
nosokkal, az egyezségről készüljön megállapodás.

9. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M3-as au
tópálya útdíjasításával kapcsolatban az alábbi azonnali intézke
déseket kéri az útdíjasítás bevezetése előtt:

a) A 30. főút -  2109 )■ út -  31309 j. út jelenleg háromágú cso
mópontjában (Kondoros tér) a hatástanulmányban javasolt 

jelzőlámpás forgalomirányítás helyett ovális alakú körforgal
mú csomópont kialakítását, javasolja. A csomóponti átépí
téshez kapcsolódóan a 2109 j- út (Kartali ág) szőnyegezését 
az emelkedő tetejéig, valamint az út mellett a járda kiszélesí
tését és a létesítendő új kiemelt szegély mellett a felszíni víz- 
elvezetés rendezését.

b) A 30. sz. főút Szabadság téri két meglévő gyalogos-átkelőhe
lyénél a hatástanulmányban javasolt sárga villogós veszélyt 
jelző lámpák létesítésén felül a két gyalogos-átkelőhely bizton
ságának fokozása érdekében védősziget létesítését.

c) A 30. sz. főúton (a Kossuth L. utcán) a 42+908 kmsz-ben 
meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhelynél a hatástanulmány
ban javasolt gépcsere és a jelzőlámpás forgalomirányítás 
helyreállítása helyett a védőszigetes megoldást és a veszé
lyes helyre utaló sárga villogó létesítését. Az önkormányzat 
1998. évben korszerűsíti a 30. sz. főút mellett üzemelő közvi
lágítási hálózatot, melynek kapcsán kéri, hogy ezt a sárga vil
logok tervezésénél a PEMÁK Kitt. vegye figyelembe.

d) A képviselő-testület kimondja, hogy az útdíjasítás bevezeté
séig új igényként kéri az alábbiakat az önkormányzat:

-  a Petőfi Sándor utcai csatlakozásban (az OTP térségében) vé
dőszigettel létesüljön új kijelölt gyalogátkelőhely;

-  a Régész utca kiépítésével kapcsolatban benyújtandó pályá
zat támogatását, azért mert az utca kiépítése a 30. sz. főutat 
jelentősen tehermentesítheti, továbbá a Régész utca a 30. sz. 
főúton reálisan számításba vehető esetleges balesetek idején
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terelőútként is funkcionálhat;
-  a Vác irányában megnövekedő forgalmú 2108 j. úton a rendkí

vül balesetveszélyes ívben lévő Széchenyi utcai csomópont 

átépítését;
-  az útdíjasítás bevezetéséig a megnövekedő forgalmú 30. sz. 

főút mellett, a Kossuth L. út 50. hrsz. és 82. hsz. között (az 
OTP és a Piac tér között) a városcentrumban az akadályozott 

helyi várakozási igények kielégítésére párhuzamos várakozá
si sáv épüljön ki, ellenkező esetben ugyanis a város kereske
delmi, vendéglátó egységei már megközelíthetetlenek lesz
nek.

A képviselő-testület kéri, hogy:
-  az elkerülő út tervezése 1998-ban készüljön el;
-  Kartal-Galgahévíz, Hévízgyörk 30-as útról történő bekötőút 

építése 1999-ben készüljön el;
-  a forgalmi és egyéb változások monitoring rendszerű megfi

gyelését.
Az útdíjasítás bevezetése után 1 év tapasztalata alapján vagyla

gosan kéri az önkormányzat, hogy:
-  Az M3 autópálya Aszód térségében legyen díjmentes, amihez 

különszintű csomópont kiépítése szükséges az M3 autópálya 
és a 30. sz. főút (megyehatár felőli) jelenlegi különszintű ke

resztezésében.
-  Vagy alternatívaként kéri a 30. sz. főút Aszódot északról elkerü

lő nyomvonal, vagy délről a Lloyd folytatásában a vasútvonal 

mellett elkerülő nyomvonal kiépítését.
E két változat összehasonlíthatósága érdekében kéri a képvise
lő-testület, hogy a változatokra mielőbb készíttessenek tanul

mánytervet.

10. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, 
Kossuth L. u. 59- sz. alatti épület felújítási, átalakítási munkáira 
kötendő szerződéssel kapcsolatban az alábbiakat mondja ki:
-  A szerződésben az engedélyes tervdokumentációban szerep

lő műszaki tartalommal kell megkötni.
-  Amennyiben a képviselő-testület által az első helyre rangso

rolt pályázó a szerződést nem köti meg, úgy a második helyre 
sorolt pályázónak kell megajánlani a munka elvégzését.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Kos
suth L. u. 59- sz. alatti épület felújítására, átalakítására beérke
zett pályázatok alapján -  figyelemmel a bizottságok javaslatára
-  kivitelezőként a KIM Építőipari Kereskedelmi Bt-t (Aszód) je

löli ki. A képviselő-testület kimondja, hogy a felújítási, átala
kítási munkát elnyert pályázóval az engedélyes tervdoku
mentációban szereplő műszaki tartalommal, nettó 9-623.243 
Ft kiviteli összeggel kell a szerződést megkötni.

A képviselő-testület felhatalmazza Aszód Város Önkormányzat 
Gamesz intézményét, hogy Aszód, Kossuth L. út 59- sz. alatti épü
let felújítási munkáinak bonyolítója, és pénzügyi kifizetője le
gyen.

11. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi Zmák Mária Gödöllő, Kör út 4. sz. alatti vállalkozó Aszód, 
Kossuth L. u. 3- sz. alatti helyiség ideiglenes bérleti jogáról törté
nő lemondását. A képviselő-testület az Aszód, Kossuth L. út 3- sz. 
alatti 48 m2 nagyságú nem lakás célú bérleményt ideiglenes jel

leggel pályázat útján meghirdeti hasznosításra.

12. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tarr István 

Aszód, Falujárók útja 5/13. sz. alatti lakos kérelmét -  melyben a 
gázközműfejlesztési díj befizetésére további 1 éves halasztást 

kér -  nem támogatja.

13. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DIGITEL 
2002 Rt. éves árbevételének 1 ezrelékének -  76.695 Ft -  fel
ajánlását szociális célra tudomásul veszi. Felhatalmazza a Nép
jóléti Bizottságot, hogy a településen nyilvántartott szociálisan 
rászorult mozgáskorlátozottak között kerüljön felosztásra a fel

ajánlott összeg.

14. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross 
Gábor emlékbizottság ajánlatát -  Baross Gábor vasminiszter 
emléktábla avatással kapcsolatban -  köszönettel veszi. Felha
talmazza a Településfejlesztési bizottságot, hogy a Városszépítő 
Egyesülettel közösen az emléktábla elhelyezésére adjon javas

latot.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron követke
ző ülését 1998. március 11-én tartotta, ahol a következő hatá
rozatokat hozta:
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, 
hogy az 1998. évi közmeghallgatást 1998. március 20-án 18 
órai kezdettel tartja meg. Helye: Csengey G. Általános Iskola

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdoná
ban lévő -  nem lakás céljára szolgáló vélemények -  bérleti dí
ját 1998. április 1-től a 18%-os éves infláció mértékével szem
ben 15%-kal emeli meg.
A bérleti jogviszony alatt lévő helyiségek bérleti díja 421 
Ft/m2/hó + ÁFA, a megüresedett és meghirdetésre kerülő bérle
mények bérleti díja 497 Ft/m2/hó + ÁFA.

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz
tés alapján a települések közötti közúti hálózati kapcsolat kiépí
tése érdekében szükségesnek mondja ki, hogy Aszód, Régész- 
Nyár u. közötti útszakasz, valamint a Régész utca Evangélikus 
Gimnázium gazdasági bejárójáig 830 fm hosszúságban aszfalt 
út épüljön meg.
A képviselő-testület az építéshez a Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium közúthálózat építéséhez meghirdetett pá
lyázati támogatás megigénylését, az alábbi kiviteli összeget fi

gyelembe véve mondja ki:
-  Útépítés ossz. bekerülési összege: 28.378 eFt
-  Pályázati összeg (50+10%) 17.027 eFt
-  Saját erő biztosítása 40% 11.351 eFt
A saját erő összegét az önkormányzat az 1997. évi pénzmarad
ványból biztosítja.

4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesz
tés alapján a természetes partfalak veszélyelhárítására 1998. 
évre pályázati támogatás megigénylését mondja ki.
A kivitelezés végösszege (vissza nem igényelhető ÁFÁ-val)
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együtt: 6.875 eFt
Ebből pályázati összeg 60% 4.125 eFt
Saját erő 40% 2.750 eFt
A saját erő pénzbeni összege 2.000 eFt
A természetbeni munkavégzés 750 eFt
-  ebből előkészítő földmunka 600 eFt

korlát készítés 150 eFt

A pályázati összegből az alábbi tételek kerülnek megvalósítás

ra:
-  Csengeyút 19-20 sz. 25 fm 4.000 eFt

-Csengey út 1-3 sz. előző években részben megépült támfal
szerkezet befejező munkái 45 fm 600 eFt

- Szent Imre út 6-8-10 sz. 31 fm 1.763 eFt
- Széchenyi út 10. ing. 9 fm 512 eFt

5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete -  az előter
jesztés alapján -  Aszód, Régész út feletti területen a szennyvíz- 
csatorna hálózat építését (összesen 2.435 fm hosszúságban) 
még ezévben meg kell kezdeni. A képviselő-testület az építés
hez a Pest megyei Területfejlesztési Tanács vissza nem téríten
dő pályázati támogatásának megigénylését mondja ki.

A beruházás összege: 29 500 Ft

(visszaigényelhető ÁFA nélkül)
Pályázati támogatás 70% 20.650 eFt

Saját erő 30% 8.850 eFt
Az önkormányzat a saját erő biztosítását a lakossági csatorna

társulati bevételből mondja ki.

6. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város terü
letén a megoldásra váró halaszthatatlan karbantartási és kisja
vítási munkák közül -  a TFB. és Pénzügyi bizottság javaslatára
- az alábbiak megvalósítását mondja ki, az előzetes felmérés és 

költségbecslés alapján:
Az előterjesztés 1. sz. mellékletéből:

1. utak 1-5/a tételig 2.71241 eFt

2. Járdák 1,3,10. tételi munkák 1.364 eFt
3. Vegyes munkák 1,4,5,6,8 tételi munkák 1.353 eFt

Összesen: 5.428 eFt
Fenti munkák fedezete az Utak karbantartására betervezett 
pénzügyi előirányzat.
A képviselő-testület kimondja a veszélyes partfal helyreállítását 
a Csengey utcában, a Korén közi lebontott épületek helyének 
földdel történő feltöltését a Csengey út szélesítésével, a közmű
vek védelme, valamint a közvetlen balesetveszély elhárítása mi
att. A költségbecslés alapján a bekerülési összeg 740 eFt, melynek 
fedezete a belvízrendezés szakfeladaton előirányzott összeg.
A képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltakat az alábbiak 
szerint fogadja el.
-  a Gimnázium tervezett tetőszigetelési és kőműves munkái

nak becsült költségéhez a hiányzó fedezetet belső átcsoporto

sítással biztosítja;
-  a Kossuth L. u. páratlan oldali járdafelújításának elvégzését a 

várható önkormányzati vagyonhasznosítás bevételéből 
mondja ki, 10 millió Ft összeg erejéig. A munka további foly
tatása a többletbevétel függvénye.

-  a Nyár-Régész út építéséhez szükséges saját erő biztosítását a

privatizációs bevétel fedezetéből mondja ki a képviselő-testü

let.

A képviselő-testület kimondja, hogy a fentiekben felsorolt 

munkákra az előző évek gyakorlatának megfelelően árajánla

tokat kell bekérni.

A képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy a fentiekre vonatko

zó pénzügyi előirányzat átcsoportosításokra rendelet-terveze

tet készítse el.

A képviselő-testület kimondja a Kossuth L. u. 59 • sz. alatti - 

megosztás útján kialakított -  önálló ingatlanok meghirdetés 

utáni értékesítését.

7. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, 

Kondoros téren lévő ABC üzlet homlokzat felújítási tervét tudo

másul veszi. A tervek szerinti ideiglenes parkoló kiépítéséhez 

hozzájárul.

Az M3-as útdíj ásításával kapcsolatban kialakításra kerülő kör

forgalom után a végleges parkoló megépítésére az önkormány

zat és az ABC tulajdonosa visszatér.

8. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hétvégi és 

munkaszüneti napokon tartott felnőtt és gyermek összevont 

orvosi ügyeleti ellátási rendszer különválásához meghatáro

zott feltételekkel hozzájárul.

A képviselő-testület kimondja, hogy az ügyeleti ellátási rend

szer szétválásának feltétele az, hogy az önkormányzat az 

AMEDIK Alapellátó Orvosszövetkezettel köt szerződést a felnőtt 

és a gyermek összevont ügyeleti ellátásra.

9. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ipari terü

let kialakítása érdekében szükségesnek mondja ki a külterületi 

ingatlanok nT-kénti egységárának felértékelését.

A felértékelés után a tulajdonosokkal a területek megvásárlása 

érdekében egyéni tárgyalást kell lefolytatni.

10. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, 

Kossuth L. u. 8. szám alatti épület eladására beérkező árajánlat

ok közül a KERTVILL CENTRUM Kft. (Bag, Szőlő u. 17.) vételi ár

ajánlatát fogadja el meghatározott feltételekkel.

11. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tamás Re

zső vállalkozó kérelmét -  melyben az Aszód, Kossuth L. u. 24. 

sz. alatti TOMIS Elektronikai üzlet bérleti díjának mérséklését 

kéri -  nem támogatja.

12. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kollár Lász

lóné vállalkozó kérelmét -  melyben az Aszód, Kossuth L. u. 72. 

sz. alatt üzemeltetett büfé nyitvatartásának meghosszabbítását 

kéri, -  figyelemmel az épületegyüttes zárt udvarára, a gondno

ki lakásra -  nem támogatja.

13. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 

napirendek megtárgyalására zárt ülést rendel el.


