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Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 80. §-a, valamint a módosított 

54 /1996.(IV. 12.)Kormányrendelet 6. §-a értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költség- 

vetési beszámolót készít, amelyet a vonatkozó Kormányrendelet alapján a területileg illetékes 

TÁKISZ-nak kell megküldeni.

Fenti államháztartásról szóló törvény 82. §-a kimondja, hogy a polgármesternek a költségvetési évet 

követő 3 hónapon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a zárszámadási rendelet tervezetét.

A város 1997. évi pénzalapjának eredeti tervszáma: 338 .874  e Ft

Fenti szám az évközi változásokkal: 519.618 e Ft-ra m ódosult.

Az állami támogatás összege 63 millió Ft-tal, az egészségügyi finanszírozás előirányzata 18 millió Ft- 

tal, a központi szervektől átv. pénzeszköz 7 millió Ft-tal növekedett meg.

Saját hatáskörben 93 millió Ft-tal emeltük meg előirányzatainkat, melyből 20 millió Ft a pénzmarad

vány, a többi saját bevételek előirányzat növekedéséből adódott.

Az eredetileg betervezett működési hitel előirányzata lecsökkent, mivel annak ellentételezésére a hát

rányos helyzetű állami támogatást megkapta a város.

Az önkormányzat 1997. évi gazdálkodásának is alapvető célkitűzése volt az intézmények működteté

se, az alapellátás szintentartása.

Az Önkormányzat és intézményei a különböző alapítványokhoz és minisztériumokhoz pályázatokat 

nyújtottak be, ezzel és más bevételi lehetőségek kihasználásával bővítették pénzforrásaikat, melyek 

közül a jelentősebbek az alábbiak:

Önhibáján kívül hátrányos helyz.tám . 4 0 .8 5 9  e Ft
Veszélyes partfalak helyreállítására 3 .500  e Ft
Vis m aior tám ogatás tetőszigetelés helyreállítására 8 .5 0 0  e Ft
Területi kiegyenl.pályázat folyékony leürítő műtárgy ép. 5.62 5 e Ft
Könyvtárpártoló Önkorm ányzat pályázatra 1.000 e Ft
Könyvtár inform atikai eszk özök  beszerzésére 1 .000 e Ft
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A részben önálló  önkorm ányzati intézm ények  

különböző alapoktól pályáztak szakm ai program ok,

b eszerzések  m egvalósításához pénzeszközöket, m elyek értéke 700  e Ft

Az elmúlt évben befejeződött és átadásra került városunkban a Petőfi S. Evangélikus Gimnázium, és 

Önkormányzati pénzeszközből a Művelődés Háza épületének felújítása. Elkészült és kiadásra került 

Aszód város monográfiája.

Részben lakossági pénzeszközből -  a telefonbefizetések kamatbevételéből valamint a DIGITEL Rt. 

járda helyreállításra átutalt összegéből került sor a Kossuth L. u. (Fő úti) páros oldali járdák felújítására.

BEVÉTELEK

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

Az önkormányzat helyi bevételei 102 %-ra teljesültek.

Alaptevékenység bevétele

Az intézményi alaptevékenység bevétele 100 %-ra realizálódott. Itt a gyermekek élelmezési díjbevétele, 

GAMESZ által végzett bérmunka és eszközök bérbeadásának ellenértéke szerepel.

Vállalkozási bevétel

Fenti bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %. Itt jelentkeznek a közterületi

és garázsbevételi díjak. A Hivatal vállalkozási pénzeszközei

között a TIGÁZ által fizetett gázvezeték használati díj található, 3-7 millió Ft bevétellel.

A lak óh ázk ezelésn él az elmúlt évben pozitív változás jelei mutatkoznak. 1997. évben a lakbér hát

ralék csak kis mértékben növekedett.

1997. évi lakbér és garázsdíj előírás: 2.222 e Ft, 1997. évi lakbér, garázsdíj bevétel: 2.089 e Ft. 1997. évi 
hátralék: 133 e Ft.

A több éves kintlévőségek behajtására a GAMESZ és a Hivatal több intézkedést is tett.

A folyamatos felszólítások mellett a többéves hátralékokat bíróságra adták.

A notórius nemfizetők felé a bérleti jogviszonyt felmondták. A lakások állaga időközben rohamosan 

romlik, pénzügyi fedezet hiányában, csak az azonnali hibaelhárítás oldható meg.

Kom m unális és  iparűzési adó

A két adónem bevétele 16.6 millió Ft, melyből az iparűzési adó összege a jelentősebb. Az iparűzési 

adót az elmúlt évben megnövelte a város területén folyó nagy volumenű építkezések után befizetett
adó összege.

M egtérülések

A lakásépítés szociális támogatásának törlesztő részleteit tartalmazza, melynek 1997. évi bevétele 

2.148 e Ft, s havi részletekben 220 fő fizeti.

Telkek értékesítése

Az elmúlt évben 2 db házhely értékesítése történt.
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Önkorm ányzati lakások  ért.

Ide a 25 éves részletfizetéssel értékesített lakások részletfizetései folynak be.

Ingatlanok értékesítése
12.5 millió Ft összeggel történt, melyből 4.8 millió Ft a MÓL területcseréért kapott összeg, a volt szov

jet laktanya terület- és épület vásárlására befizetett 6.5 millió Ft, valamint a fiók könyvtár eladásából 

befolyt összeg jelenik itt meg.

Felhalmozásra átv.pénzeszközök:
Itt jelenik meg a Rendelőintézetnek fűtéskorszerűsítésre, és gépbeszerzésre ideiglenesen átadott 

pénzeszköz megtérülése.

Környezetjav. Alaptól átv.pée.

Szerződés alapján a PYRUS Környezetvédő és Szolgáltató Kft. által környezetjavítási célra utalt 2.7 

millió Ft összege, ez képezi a szennyvízleürítő műtárgy kiépítésének saját erő fedezetét. 

Lakásszám láról átv.pée.
A Kossuth L. úti járdaépítésre tartalékolt lakossági pénzeszköz, valamint a Művelődés Háza felújítás 

befejezésének fedezete -  Képviselő-testületi döntés alapján -  fenti számláról került átvételre. 

Evangélikus Gimnázium
A gázközmű hozzájárulás összegére 1.6 miihó Ft-ot fizetett be az Evangélikus Egyház.

Privatizációból szárm .bevétel
Az ÁPV Rt. összesen 2.6 millió Ft-ot utalt át a MÉH telep, az OTP és az IMI (Szálló) önkormányzati bel

területi föld értéke után.

Egyéb vagyonért. jog értékesítése

A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosításának készpénzbevételéből az ÁPV 

Rt. az Önkormányzatnak az értékesített ingatlan vételárának 50 %-át 4.265 e Ft-ot utalt át, mely érté

kesítés a BC Invest Kft. felé történt.

Egyéb bevételek
Itt jelennek meg a gázbefizetések, szennyvíz csatorna rákötés részletei, munkáltatói szia bevétele 10 

miihó Ft értékben.

Költségvetési tám ogatás

Összege a bevezetőben említett 63 millió Ft-tal növekedett meg.

Ebből a norm atív tám ogatás összege  

A Központi tám ogatás összege:
- Lakossági közműfejlesztési támogatások 348 e Ft
- Települési folyékony hull.ártalmat.tám. 305 e Ft
- Természetes partf.veszélyelh. 3.500 e Ft

- Gyermeknevelési támogatás 3.402 e Ft
- Egyéb közoktat.pótelőir. 2.934 e Ft

Területi kiegyenlítést szóig. tám.
Vis m aior tám ogatás

Az önhibáján kívül hátr.helyz.állam i tám ogatás összege:

86 0  e Ft-tal 

10.489 e Ft-tal

2 .625 e Ft 
8 .5 0 0  e Ft 

4 0 .8 5 9  e Ft

Az egyéb közp.átv.pénzeszköz között szerepel a pedagógus szakvizsga és tanterv előkészítésre ka-
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pott 606 e Ft, a mozgáskorlátozottak támogatására 1.882 e Ft, a munkanélküliek jöv.pótló támogatá

sára átutalt 4.514 e Ft és a Gyámhivatal és családsegítés kialakítására adott 2.717 e Ft pótelőirányzat.

OEP-től átvett p én zeszk öz összege a Rendelőintézet részére csaknem 75 millió Ft, az AMEDIK részé

re 2.4 millió Ft.

A norm atív állam i hozzájárulás elszám olását az 5 .sz.m ellék let tartalm azza!

A Bölcsődénél 536 e Ft lenne a visszafizetés, az iskolai oktatásnál azonban ez kiegyenlítődik, mivel a 

gyermeklétszám több lett, mint az előre meghatározott. Ezért az Önkormányzatnak összességében 

26.o83 Ft a visszafizetési kötelezettsége.

Az átfutó, függő bevételek

Összege tartalmazza az állami támogatás 1998. évi nettó finanszírozás előlegét, a GAMESZ-nál a 

könyvtár pályázati összegét,a Rendelőintézetnél a következő év jan. havi finanszírozás összege jelenik 

itt meg.

A bevételek önkorm ányzati összesen b en  történő bem utatását az l.sz .m ellék let, m íg a be

vételek tevékenységi részletezését az 1 /a .sz.m ellék let szem lélteti.

K I A D Á S O K

A város összes kiadását 98 %-ra teljesítette.

A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva lo3  %-ra teljesültek. 

Azonban ha levonjuk az átfutó kiadásokat a teljesítés akkor reális: 98 %.

Az önállóan gazdálkodó intézmények közül senki nem lépte túl módosított kiadási előirányzatát.

A m űködési, fenntartási k iadások szakfeladatonkénti teljesítését a 2 .sz.m ellék let, a hiva

tal és intézm ények 1997-évi összesített teljesítését a 3 .sz.m ellék let szem lélteti.

Gazdasági ágazat

Teljesítése 96 %.

Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésben 14 %.

Fenti ágazat kiadásai tartalmazzák a közvilágítás, városgazdálkodás, parkfenntartás, köztisztaság, 

lakóházkezelési tevékenység, járda-utkarbantartással kapcsolatos kiadásokat.
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Építési és településfejlesztési feladatokról került kifizetésre: 6.6 millió Ft.Ez tartalmazza a város- 

rendezéssel kapcsolatos kiadásokat, hirdetések díját, térképek, megosztási vázrajzok, földhivatali be

jegyzések díjait. Az egyik telefon és a fax egyéves használati d ija , valamint a befizetési csekkek utáni 

postai szolg.díja összesen 51o e Ft kiadással jelenik meg.Az ügyvédi iroda átalánydíja 471 e Ft kiadás

sal szerepel fenti költségek között. Fakivágásokra 4oo e Ft, a HOR-BER Kft. perenkívüli egyezségének 

költsége és a MÓL ingatlan közvetítői díja került fenti szakfeladatról kifizetésre.A közvilágítás korszerű

sítése, és a temetői hulladéktároló helyreállításának kiadása jelenik meg fenti összegben.

Helyi utak fenntartása

Az előző évben jelentős út- javítási és karbantartási munka készült el a város területén, összességében 

12.2 millió Ft értékben.

Az elmúlt évben makadám utak helyreállítása történt a Csengey utcában, az Ősz és Nyár utcákban.

A vasútállomáshoz vezető út, a Baross u részleges kátyúzása történt meg, valamint a Városréti út csa

tornázás utáni helyreállítása is elkészült.

Az Evangélikus Templom előtti tüzivíztározóhoz és a szennyvíztelep jobb megközelítése érdekében 

makadám utak építése történt.

A viharkár miatt helyreállításra került a Régész ut aszfaltburkolata. Megtörtént a temető út teljes hely

reállítása.

Az ÉMÁSZ és a Tüdőgondozó Intézet előtt parkoló készült.

Vízrendezés, belvízrendezés

Elkészült a Kossuth L. úti (3o-as út alatti) csatornák kitisztítása. Az Ady E. utcában vízelvezető árok 

tisztítása, javítása történt meg. A Breda patakon 3 db híd javítása, karbantartása, és a tüzivíztározó 

felújítása készült el.

Egyéb bérlem ények

szakfeladaton nagy összegű az ÁFA befizetés. A Kossuth L. 1. sz. bérlemény életveszélyes tűzfal és tető 

javítása történt meg.

Települési hu lladékkezelés

szakfeladaton 9 főfoglalkozású köztisztasági munkást és 1 fő telepőrt foglalkoztatnak.A köztisztasági 

tevékenység elvégzése kiterjed, Aszód-Iklad-Domony-Domonyvölgy és Kartal települések lakosságára 

és intézményeire. Az itt dolgozók személyi kiadásai az ehhez kapcsolódó járulékok és a nagy összegű 

üzemanyag kiadása jelenik meg fenti szakfeladaton.

Az előző évben a szeméttelep rekultivációja és járművek karbantartása, javítása került kifizetésre 1.9 

millió Ft kiadással.

Járdák karbantartása

Összesen 3.6 millió Ft kifizetés történt fenti feladaton. Kijavításra került a Szontagh lépcsői járda, va

lamint a Deák F. úti járda és vízelvezetés problémáját sikerült megoldani. Járdák pótlására került sor a 

Városréti utón és a Kondoros téren.

Megoldódott a Falujárók úti bútiksor területrendezése (olajkút eltávohtása) járdaépítése. Járda hely

reállítás történt a Petőfi út felső szakaszán.
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Egészségügyi szociá lis ágazat
Teljesítése 97 %. Az ágazat részaránya a működtetésből 21 %. Itt a Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg 

ellátása, Bölcsőde, Idősek Napközije, házigondozói szolgálat, körzeti ügyelet kiadásai találhatók.

Szakorvosi R endelőintézet
Az elmúlt évben csaknem 86 millió Ft-tal gazdálkodott. Intézeti szinten kiadásait a módosított elői

rányzathoz viszonyítva összességében túlteljesítette, ez a szám azonban nem valós, mivel a teljesíté

sekben szerepel egy nagyobb összegű függő kiadás, mely a december havi nettó bér összege.

Az OEP-től a működési célra átvett pénzeszköz a tervezetthez képest elmaradt, teljesítése 97 %-os, mi

vel a járóbetegellátás finanszírozása teljesítményarányosan

történik. Az itt keletkezett bevételi kiesést kompenzálta a saját bevételek túlteljesítése, valamint a ki

adásoknál történt megtakarítás.

Bölcsőde
Az előző évben megtörtént a bölcsőde teljes külső karbantartása, lapostető javítása összesen 944 e Ft 

bekerüléssel. Ezzel a bölcsőde méltóképpen ünnepelheti fennállásának 4o. évfordulóját.

Idősek Klubja
A Falujárók úti épületében külső-belső felújítás történt 36o e Ft értékben 

Háziorvosi szolgálat
A hétvégi ügyelet kialakítására kifizetésre került 78 e Ft, valamint az ügyelethez való hozzájárulásként 

havi 24 e Ft, az előző évben 24o e Ft.

Oktatási, kulturális ágazat
kiadási teljesítése loo  %-os. A legnagyobb kiadási összeget képviseli költségvetésünkben, részaránya 

37 %. Fenti ágazat magában foglalja 2 iskola, 2 óvoda, zeneiskola, könyvtár, művelődési ház, oktatási 

célfeladatok kiadásait.

Általános iskolák
A Csengey Gusztáv általános iskola tetőszigetelése készült el vis maior támogatásból, az erre kifizetett 

összeg 7.895 e Ft. A tantermek belső festése javítása, a konyha ANTSZ előírásának megfelelő csempé- 

zése, valamint külső lépcső felújítása történt meg összesen 986 e Ft kiadással. Konyhai edényeket vá

sároltak 63 e Ft értékben.

A 2. sz.Általános iskolában kisjavítás,festés mázolás és parketta felújítására került sor 347 e Ft összeggel. 

Óvodák
A Napsugár Óvodában (l.sz.)festés, tetőjavítás történt 197 e Ft értékben, fagyasztóláda 

Szekrény szék,asztal vásárlása történt 148 e Ft kiadással.

A Szivárvány Óvodában (2.sz.) festés, ajtóbeépítés történt 112 e Ft kiadással.Konyhai edények, nyom

tató és műanyag székek beszerzése történt 82 e Ft összeggel.
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Művelődés Háza

Az elmúlt év szeptemberében átadásra került városunk jelentős felújítási munkája, melynek össz.bek- 

erülési költsége az alábbiak szerint alakult:

építés

udvar rendezés,parkoló kialakítás 

gondnoki lakás felújítás 

berendezés(mely részletezve a 

Zeneiskolánál és Könyvtárnál)

5o.263 e Ft 

4.ooo e Ft 

3795 e Ft

3-5oo e Ft

Az épületben három intézmény: Könyvtár, Zeneiskola és a Művelődés kapott helyet.

Zeneiskola

Belső berendezési tárgyak, függönyök és bútorok beszerzése történt 815 e Ft kiadással.

Könyvtár

A bevezetőben említett több jelentős pályázatot nyert el a könyvtár vezetője.Pályázati összegből csak

nem 2.2 millió Ft kiadással számitógépek és programok HIFI, videó +állvány és belső berendezési 

tárgyak vásárlására került sor az elmúlt évben. Függönyök, bútorok, valamint szőnyegek beszerzésére 

660 e Ft összeget költöttek.

Oktatási célfeladatok

Ezen a szakfeladaton került kifizetésre Aszód története szerzői jogdíjának 1997.évre esedékes honorá

riuma, valamint a monográfia nyomdai költségének egy része, összesen 9oo e Ft-tal.

Az oktatási célfeladatokon található a Petőfi S. Gimnázium épületbiztosítása 4oo e Ft kiadással. A mű

helyterem tetőszigetelésére és az udvar rendezésre kifizetésre került 3 millió Ft.. Erről a szakfeladat

ról került kifizetésre az óvodai, iskolai úszástámogatás.

Közösségi, közigazgatási ágazat

kiadásai tartalmazzák a polgármesteri hivatal működési kiadásait, a GAMESZ, szeszfőzde, közhasznú- 

ak foglalkoztatására kifizetett kiadásokat. Az ágazat teljesítése 95 %-os, kiadásainak részaránya a mű

ködtetésből 14 %.

A Polgármesteri Hivatal 1997. évben 2o3 m illió  Ft-tal gazdálkodott, melyből az igazgatási kiadások 

összege 36 m illió  Ft volt.

A hivatal dolgozói részére kifizetett személyi

kiadás összege: 18.848 e Ft

Kiküldetés, napidíj, bérlet, biz.tagok juttatása 1.131 e Ft

Polgárm.saját gépkocsi haszn. 381 e Ft 2o .36o  e Ft

TB.járulék 7.717 eF t
Munkaadói járulék 75oeFt

Foglalkozteü.szolg.díja 384 e Ft 8.851 eF t
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K észletbeszerzésK észletbeszerzés
Irodai papír, nyomtatv. irodaszer 578

Sokszorosító anyag lo4

Folyóiratok, közlönyök, könyvek, jogtár 236

Reprezentáció 12o

Takarítószer, tisztítószer, egyéb készletbesz. 374

B útor, szőnyeg vásárlás 382

Kisértékü tárgyi esz.besz. 92

1.886 e Ft

Szolgáltatás
Postai levelezés, telefon, fiókbérlet 

Adatfeld.szolg.

Számítógépek karbantartása (program frissítés) 

Vili. energia, gáz, víz, szemétszáll.

Ingatlanok karbant.

Karbantartás (székek kárpitozása) 

Munkaegészségügyi szóig.

1.283
332

4o2

586

6o9
l4o

68 3 .4 2 o e F t

Egyéb kiadások
Belföldi kiküldetés 

Továbbképzés, programbesz. 

Épület biztosítás 

Vásárolt term.szolg.ÁFÁ-ja

153
354

192
lo6o 1.759 e Ft

GAMESZ
Az elmúlt évben 25 2  m illió  Ft-tal gazdálkodott 23 szakfeladaton.

A szemétszállítási feladat ellátása Aszódon kb.2ooo családot érint és 6o közületet. Aszódon kívül még 

4 településen végzik el a köztisztasági tevékenységet. A lakásbérlemények száma ugyan lecsökkent, de 

a 118 önkormányzati bérlakás és 3o egyéb bérleménnyel kapcsolatos feladat zökkenőmentes megol

dása is sok problémát jelent.

A város legnagyobb önállóan működő intézménye takarékos gazdálkodással elérte, hogy a nagy össze

gű működési hiány ellenére is az intézmények működtetése zavartalan volt.

K özhasznúak foglalkoztatása
A közhasznú foglalkoztatás területén a legnagyobb gondot az állandó fluktuáció, és a túlzott admi

nisztrációs feladatok jelentik.Ez abból adódik, hogy megállapodást a Munkaügyi Központ csak ne

gyedévre köt, ezért minden negyedévben szerződést kell újítani a közhasznúakkal. Az egy év letelté

vel szerződést kell bontani, egy hónapig szüneteltetni a munkaviszonyát, majd újra három hónapra 

lehet a szerződést megkötni. Átlagosan 12-15 fő a foglalkoztatott létszám, akiknek feladata a város tisz

tántartása, közterületek rendezése, belvízelvezetés.
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Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Az ágazat teljesítése loo  %- os, részesedése a működtetésből 6 %.

Rendszeres és rendkívüli szociális segélyezésre 49o fő volt jogosult, az itt kifizetett segély összege 

2.384 e Ft.

Közgyógyellátást 2ol fő kapott,ami 841 e forintjába került az önkormányzatnak.A temetési segély 

összeg 46l e Ft volt az elmúlt évben.

Nevelési segélyezésre 8.545 e Ft-ot fordított az Önkormányzat, ebből:

783 fő kapott rendszeres és eseti segélyt 3-525 e Ft,

957 fő iskolai étkezés térítést 3-335 e Ft,

főiskolások támogatását 6o fő kapott 484 e Ft,

tankönyv támogatás 796 főt érintett 1.211 e Ft,

Ápolási díj at 17 fő kapott 3.2 o 1 e Ft,

Gyermeknevelési támogatást 19 család 3.431 e Ft,

Munkanélküliek jöv.pótló tám. 47 fő 4.878 e Ft,

Lakásfenntartási támogatást 312 család 939 e Ft,

Mozgáskorl.közlekedési támogatást 232 fő kapott 1.914 e Ft

összeggel.

Az egyéb kiadások, átadott pénzeszközök részaránya a működtetésből 3 %■

A működésre átadott pénzeszközök között a Rendelőintézet részére 2.760 e Ft átadása történt, az 

eü.gépbeszerzések elősegítése érdekében. Az AMEDIK részére 2.465 e Ft hétvégi ügyeletre átadott 

pénzeszköz szerepel, utóbbit az OEP-től meg is kapott az Önkormányzat.

Az egyéb kiadások között szerepelnek a támogatások és egyéb átadott pénzeszközök.

Egyéb tám ogatások: 282 e Ft

Múzeum támogatás 15o e Ft

Yárosszépítő Egyesület 60 e Ft

Nyugdíjasok,Vöröskereszt 37 e Ft

Csoportúszás támog. 35 e Ft

Felhalm ozási k iadások

1997-évben az önkormányzat címzett és céltámogatást nem igényelt. 

A felhalmozási kiadásokat a 4.sz.melléklet szemlélteti!
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A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítése 81 %, s olyan kifizetéseket tartalmaznak, melyek a vá

ros életéhez, üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek. Ezek intézményenként az alábbiak:

GAMESZnál
Az előzőekben említett Művelődés Háza befejezésre került, ugyanitt elkészült a gondnoki lakás felújí

tása. A felújítás fedezetét az önkormányzat egy ipari telephely értékesítéséből, valamint olyan 

részvényértékeítésből nyerte, melyeket az önkormányzat a területén működő nagyvállalkozásoktól 

kapott. (MÓL, DIGITEL, OTP)

Vis maior támogatásból elkészült a Csengey G.ÁlÜskola tetőszigetelése és a Kossuth L.62.sz.ped.lakás 

tetőszigetelése. Pályázati összegekből beszerzésekre került sor a Könyvtárban.

R endelőintézetnél
Végleges működési engedéllyel nem rendelkezett, mivel ehhez nem voltak meg a szükséges minimum 

feltételek. Az engedélyezéshez nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését kellett megvalósítani, ezért 4.4 

millió Ft értékben különböző műszereket vásároltak, valamint 965 e Ft kiadással a röntgengép felújí

tását oldották meg.

Polgárm esteri Hivatalnál
A felújítási kiadások között szerepel -  a veszélyes partfalak védelmére kapott pályázati összeg segít

ségével -  a Csengey úti támfalak megerősítése 4.379 e Ft-tal.

A Kossuth L. úti(Fő úti) páros oldali járdák felújítására került sor, részben lakossági pénzeszközből, to

vábbá a DIGITEL Rt. járda helyreállítására átutalt összegéből.A Városréti út helyreállítására került sor, 

4.5 millió Ft kiviteli költséggel.

A felhalmozási kiadások között egy folyékony szennyvízleürítő kialakításának előirányzata szerepel, 

melyre pályázattal 5.625 e Ft-ot nyert el az Önkormányzat, ehhez még a környezetvédelmi feladatok

ra PYRUS-tól átvett pénzeszköz járult hozzá.

A korszerűtlen, környezetszennyező gyakorlat megszüntetése érdekében a műtárgy megépítése 

1997-évben megtörtént. Ezzel a köztisztasági szeméttelepen megszüntetésre került a szippantott 

szennyvíz leürítése.

Kifizetésre került Aszód város szennyvízcsatornázási engedélyezési terve, mely alapfeltétele volt an

nak, hogy a csatornázásra a célpályázatot a város beadhatta.

Átadásra került az ÉMÁSZ-nak 4.7 millió Ft az Evangélikus Gimnázium villanyközművének megoldása 

érdekében.

Az elmúlt évről 1998.évre áthúzódik az ipari terület kialakítása, megtervezése, melynek fedezete az 

Önkormányzati vagyon értékesítése.

A pályázati támogatás meghiúsulása miatt, a Régész-Nyár ú.megépítése is 1998.évre húzódik át, és a 

saját erő a pénzmaradvány egy részét képezi.

A lakosság részére átadott pénzeszközként a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás és a lakásépítés szoci

ális és munkáltatói támogatása szerepel.

Az elkülönített lakásszám la alakulásáról a 6 .sz.m ellék let, az önkorm ányzat bevételeiről 
és kiadásairól m érlegszerűen a 8 .sz.m ellék let szám ol be. Az önkorm ányzat forgalom ké
pes, forgalom képtelen és korlátozottan forgalom képes tulajdonáról a 9 -lo - ll.sz .m e llék -  

let tartalm az naturális és részben értékbeni adatokat.
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Az önkormányzat vagyoni helyzete

Hitelállomány
Az Önkormányzatnak 1997. december 31-én nincs hitelállománya.

Értékpapír állomány alakulása eFt-ban!
Megnevezés 1997.1.1. 1997. XII. 31. Változás

Névérték

Értékpapírok értéke l6.15o 8.731 -7.419

A meglévő energia részvényeket (ÉMÁSZ,ÉDÁSZ,TITÁSZ,DÉMÁSZ), valamint az IMI, MÉH és ERAVIS 

részvényeit az Önkormányzat a számviteli tv.idevonatkozó rendelkezése alapján, 1997. dec.31-ével le

értékelte.

Az Önkorm ányzat vagyona

Az 1996.december 31-i állapothoz viszonyítva a saját tőkénél növekedést mutat,

ez a változás 31.848 e Ft

ezen belül az immateriális javaknál a növekedés 223 e Ft
ingatlanoknál 37.289 e Ft

gépek,berendezéseknél 11.89o e Ft

járműveknél pedig a csökkenés - 2.528 eFt

Befolyásolta a tőkeváltozás összegét az éves elszámolt értékcsökkenés, mely önkormányzati szinten 

9.6o6 e Ft összegű lett.

A növekedés nagyrészt az ingatlanoknál a Művelődés Háza felújítása, a Polgármesteri Hivatalnál a jár

da és támfal felújítások, valamint a folyékony hulladék lerakó telep üzembehelyezése miatt jelentke

zik.

A gépek, berendezések felszereléseknél a számítógépek és tartozékaik beszerzése, a Rendelőintézet

nél az egészségügyi gépbeszerzések összege mutatkozik növekedésként.

Költségvetési szám lák alakulása

Megnevezés 1996. XII. 31. 1997. XII. 31. Eltérés

Polgármesteri Hivatal 7.637 27.246 + 19.609
GAMESZ 5.133 3.211 - 1.922
Rendelőintézet 2.825 185 - 2.676

3 o .6 4 2Összesen: 1 5 .5 9 5 + 15 .o 47
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Önkormányzati szinten a költségvetési bankszámlák egyenlegénél, a fenti 15.o47 e Ft növekedés mu

tatkozik, ennek oka az, hogy az Önkormányzat vagyonértékesítésből

többlet bevételt ért el, továbbá a Régész út építésére elkülönített összeg a a számlánkon maradt. Mind

két pénzeszköz kötelezettséggel terhelt, a pénzmaradványban felosztásra került.

Költségvetésen kívüli számlák alakulása: 6.849 e Ft

Elkülönített lakás számla 6.o2o e Ft

Adószámlák összege: 731 e Ft

Munkáltatói számla: 98 e Ft

Ö S S Z E G E Z V E

Az elmúlt év munkáját is a takarékos, megfontolt gazdálkodás jellemezte. Az év első nyolc hónapjában 

az intézmények és az Önkormányzat kizárólagosan csak a létfenntartás (fűtés,világítás, élelem) kiadá

saira költhetett.

A város a működési hiány lecsökkentése érdekében megpróbálta kiadásait csökkenteni, bevételeit nö

velni. A komunális adó és az iparűzési adó összegét felemelte, a tűzoltóságot megszüntette, csoport- 

összevonásokat hajtott végre. Mindez nem sok eredményt hozott,az önkormányzat évek óta meglévő 

forráshiánya nem csökkent. Az állami támogatás normatív összege ugyan növekedett, ez azonban nem 

elegendő a bérfejlesztésekre és azok közterheire. Az állam évek óta nem számol az igen magas infláció 

kihatásával, amely nagyon nagy mértékben megnöveli a település energia-közmű és egyéb kiadásait.

A város forráshiánya több évre és olyan külső okokra vezethető vissza, melyre megfelelő megoldást 

jelen pillanatban nem találhat, hiszen földrajzi helyzete, elöregedő népessége, a munkanélküliek ará

nya ezt nem teszik lehetővé.

Az Önkormányzat évek óta minden lehetőséget megragad és pályázatokkal egészíti ki a meglévő szű

kös forrásait. Ezzel a plusz fedezettel igyekszik megoldani a lakossági bejelentések, a halaszthatatlan 

felújítások és karbantartási munkák elvégzését.

Aszód, 1998. március 2o.

Bagyinjózsef
polgármester

Összeállította:
Szolnoki Ferencné 

pénzügyi irodavez.
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Aszód Város Önkormányzat

Aszód Város Önkormányzat 
1997. évi bevételeinek alakulása

l.sz. melléki

eFt-ban

Megnevezés
Eredeti

Előirányzat
Módositott Teljesités

Intézményi működ, bevételek 46.600 82.733 86.591
Gépjárműadó 1.600 1.700 1.688

Helyi adók 5.100 16.700 16.600
Személyi jöv.adó 59.533 59-533 59-533
Önkormányzatok egyéb saj.bev. 1.500 10.343 10.557
Műk.c.pénze.átv. TB alapoktól 65.511 78.888 77.325
Műk.c.pe.átv.elkül.áll.palapt. 4.514 4.514

Kv.kiegészit.visszatér. 2.171 2.171
Egy.mük.c.pe.átv.áll.ht.belül 710 8.202 8.798
Műk.c.átv.pe.áll.ht. kívül 2.757 2.611

Egyéb mük.c.pe.átv. bevét. 710 13129 13.580

Tárgyi eszk.immatjav.ért. 13.276 13.293
Egyéb felh.c.pe.átv. 4.900 4.900
Felhalm.c.átv.pe. 28.973 28.333
Önk.lak.egyéb helyért. 1.730 1.865
Privatizációból szárm.bev. 2.695 2.695
Vagyoni jog.érték.szárm.b. 4.265 4.265

Felhalm.bevételek 55.839 55.351

Saját bevételek 180.554 323.379 325.739

Önk.megill.tám.és bev. 256.812 356.525 356.525

Működési célú hitel 
Átfutó bevételek 
Pénzmaradvány

45.979

20.479

19-916

20.479

Összes bevétel 483.345 700.383 722.659

Le finanszírozás -144.471 -180.765 -180.765

Végösszesen 338 .874 519.618 541 .894
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Aszód Város Önkormányzat

1997.évi BEVÉTELEK 
intézményi szinten

1/a.sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés E l ő i r á n y z a t
Eredeti Módosított Teljesítés

Intézmények alaptev.össz: 
-GAMESZ
- Rendelő
- Hivatal

15.428 21.916 22.012
15.398 20.106 19.916

- 1.780 2.081
30 30 15

Vállalkozási tev.össz: 
-GAMESZ
- Rendelő
- Hivatal

Lakóház kezelés 
Köztisztaság bev.
Szeszfőzde 
Egyéb bérlem.dijak 
Kommunális és 
Iparűzési adó 
Gépjárműadó
Megtérülések (lakásép.sz.t.) 
Kiszámlázott szolg.ÁFA 
ÁFA visszatérülés 
Átvett pe.működ. Fogy.érd.V.T 

“ Közhasznú
“ Gimn.tetőf.

Személyi jöv.adó 
Személyi jöv.adó kiég. 
Szem.jöv.adó egyéb szemp. 
Egyéb műk.c.pe. (Rendelő) 
Kamat bevétel 
Járda felújít. (DIGITEL-től) 
Telek, köztér, ért. 
Önkormányzati lakásért. 
Ingatlan ért. (telek,ing.) 
Tárgyi eszk. ért. (Rendelő) 
Felhalm.pe. (Rendelő)

“ (lakásszláról)
“ Körny.Jav.Alap 
“ Evangél.Gimn.

340 4.452 4.476
340 740 764

3.712 3.712

2.167 2.167 2.088
8.796 12.283 12.837

870 1.010 1.157
10.709 11.584 12.259

1.100 1.100 950
4.000 15.600 15.650
1.600 1.700 1.689
1.500 2.300 2.148
5.566 10.005 10.347
2.724 7.407 8.201

710 1.840 2.366
2.741 2.596

1.123 1.123
41.348 41.348 41.348

7.606 7.606 7.606

10.579 10.579 10.579
15 60

8.471 9.513
2.302 2.302

335 335
1.730 1.865

12.481 12.481
260 260

3.300 3.300
25.558 25.558

3.415 2.775
1.600 1.600
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Megnevezés E l ő i r á n y z a t

Eredeti Módosított Teljesítés

Privatizációból sz.bev. - 2.695 2.695

E.vagy.j. Szovjet laktért. - 4.265 4.265

Egyéb bevételek - 9-413 10.083

GAMESZ alulfin. - 2.140 2.140

Működési hitel 45.979 - -

Saját bevételek 161.022 234.741 238.664

Költségvetési tám. összesen: 112.341 175.791 175.791

- normatív 109-341 110.201 110.201

- központi ei. - 10.489 10.489

- területi kiegy. 3.000 5.625 5.625

- egyéb központi ei. - 86 86

- ÖNHIKI - 40.859 40.859

-1996. évi pótállami tám. _ 31 31

-Vis mayor - 8.500 8.500

Átvett pe. közp.kvi.szervtől

ped.szab. tant.elők. - 606 606

Mozgáskorl. tám. - 1.882 1.882

Gyámh.otthont.családseg. - 2.717 2.717

Munkanélk.jöv.p.tám. - 4.514 4.514

Átvett pe. OEP-től Rendelő 65.511 76.524 74.961

“ eü.fin. AMEDIK - 2.364 2.364

Pénzmaradvány - 20.479 20.479

Függő átfutó bev. - - 19.916

Bevételek összesen 338 .874  519-618 541 .894
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Aszód Város Önkormányzat

KIMUTATÁS
2.sz. melléklet

1997. évi kiadások intézményi szinten
ezer Ft-ban

Megnevezés Előirányzat 
Eredeti Módosít. Teljesítés

Épitési és telep.vizellá. 3.106 9-700 6.579
Helyi utak fennt. 7.150 12.873 12.179
Állateü.felad. 221 235 222

2 1CQ ' t  C 2 2 O 200vizrena. dcíviz 513o 2.bóá 2.329
Parkfennt. városi. 2.585 2.633 2.631
Temetőfenntart. 263 303 297
Közvilagitas 6.760 7.268 7.267
Piac-vásár 433 434 432
Egyéb bérlemény 5.640 6.592 6.553
Települési hull.kez. 9-434 15.080 15.072
Lakóházkezelés 2.350 2.307 2.284
Szennyviz elvez. 429 429
Járda karbantart. 3.663 3.653
Folyékony hulladék 489 808

Gazd. ágazat összesen: 41.100 64.639 60.735

Iskolai eü. ellátás 63 200 155
Körzeti eü. ügyelet 345
Tüdőgondozó Int. 8.485 11.652 14.258
Fogászati szakrend. 5.799 6.738 7.257
Bölcsőde 8.057 9-113 9-079
Házi gond. szóig. 513 532 527
Szoc. étkeztetés 589 587 587
Idősek klubja 5.132 5.428 5.421
Védőnői szóig. 2.375 3.537 2.960
Járóbeteg szakszóig. 48.789 55.686 50.519
Háziorvosi szóig. 318 318

Eü. ágazat összesen: 79.802 93791 91.426

Napsugár óvoda 18.368 19.192 19.074
Szivárvány óvoda 19-396 21.251 21.138

2 / 1  /iAr\ /n OT1 A (\  ocnvjuLIlgLy vJ • All. loxv. 4 U.ZoU
“ napközi 17.071 19.014 19.001

2.sz. Iskola 17.012 19.330 19.320
“ napközi 6.746 6.257 6.253

Alapfokú zenei képzés 14.755 16.468 16.447
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Közműv. könyvtár 3.735 6.058 6.038
Müv.Ház fennt. 1.027 7.041 6.748
Oktatási célok 3.955 4.665 4.837

Oktatási, kult.ág. ossz. 136.505 159.547 159.106

GAMESZ
Szeszfőzde

10.343 
1051

11.174 
1 353

11.033 
1 335

Közhasznú foglalk. 
Polgárőrség

4.966
200

4.956
301

4.948
221

Önkorm. ig.tev. 
Kereskedelmi társ. 
Képviselők t.dija 
Agrárkamara 
Gyámhivatal 
Családsegitő sz.

35.232 
1.060 
2 051

37.952 
1.130 
2 122

36.276 

1.131 
1 978

60
1.052
1.000

60
987

8

Közösségi közig. ág. ossz. 55.057 61.420 58.496

Szociális segély 8.202 3.702 3.685
Nevelési segély 5.812 8.323 8.545
Munkanélk, jöv.p. 3.730 4.643 4.878
Ápolási dijak 2.659 3.359 3.201
Lakásfenntart, támog. 1.600 999 939
Gyermeknev. tám. 3.402 3.431
Mozgáskorl. tám. 1.882 1.914
Fűtés korszerűsítés 101 101
Kgy. igazolv. hj. 200 198
Egyéb pénzb.jutt. otth.ter. 210

Társad és szór. Ont ossz. 22  0 0 1 2 6 X 2 1 2 6 X 0 2

Sport tám. (futball) 610 897 897
“ (sakk) 60 96 96

Egyéb elszám.támogatások 737 304 282
Műk.átadott pe. Rendelő 2.760 2.760
Műk.átadott pe. AMEDIK 2.465 2.465
Műk.átadott pe. Müv.Ház 300 1.000
ÁFA befizetés 3.387 1.853
Alapítványok tám. 300 300
GAMESZ alulfin. 2.140 2.140
Jöv.p.támeü. hj. 860 890

Egyéb kiadások összesen 1.407 13509 12.683

Átfutó kiadás 21.063
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Működési kiadások ossz. 335.874 419.727 430.401

Felhalmozási kiadások

69-927
25.679
4.285

50.063
25.413
5.375

mvauu
GAMESZ
Rendelő

5.0UU

Felhalm. kiad. összesen 3.000 99-891 80.851

Kiadások végösszesen: 338.874 519618 511.252

Aszód Város Önkormányzat

Aszód Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 1997. évi 

pénzügyi teljesítése

3-sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés
B e v é t e l e k  K i a d á s o k

Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít.

Ebből
Személyi Létszám Bankszla 
juttatás egyenleg

GAMESZ 191.041 249.076 252.804 191.041 249.076 249.593 97340 193 3-211

Rendelő- 65.511 82 098 86.4l7 65.5H 82.098 86.232 40.656 66 185
intézet

Polgármesteri

Hivatal és 82.322 188.444 202.673 82.322 188.444 175.427 23.507 21 27.246
kapcs.szakfel.

ÖSSZESEN: 338.874 519-618 541.894 338.874 519-618 511.252 161.503 280 30.642
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Aszód város Önkormányzat

K I M U T A T Á S

a felhalmozási, felújítási kiadások teljesítéséről

19

4. sz. melléklet

ELŐIRÁNYZAT
EFT-BAN

MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS

GAMESZ
Művelődés Háza felújítása 11.382 10.348
Művelődés Háza, számítógép vásárlás - 240
Lakóházkezelés
- Gondnoki lakás felújítása 3.795 3.795
- Kossuth L. u. 60. tetőszigetelés 625 625
Csengey Gusztáv Általános Iskola
tetőszigetelése 7.895 7.895
Települési hull. monitor 50 50
Könyvtár pályázati összegből:
- számítógép, TV, HIFI, videokamera,
állvány, program, bútor 1.667 2.193
Napsugár Óvoda fagyasztó 96 96
Zeneiskola bútor 169 171
GAMESZ összesen: 25.679 25.413

RENDELŐINTÉZET
Felújítások
-  fűtési rendszer, rtg. gép 985 965
- számítástechnika, fénymásoló 135

Felhalmozások
-  Szakmai gépek 2.700 2.931
Telefon alközpont, telefon fővonal 663
BEFESZ program, szövegszerk. 81
Pénzeszk. átadás (fűtéskorszer, tám.) 600 600
Összesen: 4.285 5.375

FELÚJÍTÁSOK
Csengey úti támfal 4.224 4.379
Járda felújítás (Kossuth L. u.) 13.000 12.274
Városréti út 4.501 4.534

BERUHÁZÁSOK
Szippantott szennyvíz előkezelő műtárgy ép. 3.000 9.625 9.812
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Szennyvízcsatorna eng. terve 1.875 1.875
Szennyvízcsatorna terv Iklad-Domony
(továbbszámlázása) 619 619
Ipari terület kialakítása 6.500 -

Régész út építés 10.748 -

Számítógép, printer vásárlás 871 960
Gázelosztó hálózat bővítése
(Régész u., Kondoros tér, Bocskai u.) 5.372 1.687
Földterület vásárlás 18
Uszoda telefon 90

Pénzeszk. átadások
Lakásépítés szoc. támogatása 2.200 2.105
Átadás lakásszámlára 2.050 3.699
Közműkiutalás 348 344

Evangélikus Gimn. esővízlevezetőre 2.000 1.800
ÉMÁSZ-nak Ev. Gimn. villany 4.664 4.717
Átadott péesz. DIGITEL-nek 1.240 1.240
Felhalmozási k iadások összesen: 3.000 69.927 50.063

Felhalmozási k iadások végösszesen: 3.000 99.891 80.851

Aszód Város Önkormányzata 
pályázat útján meghirdet egy

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ ÁLLÁST.

A p á ly á z ó v a l s z e m b e n  tá m a sz to tt  k ö v e te lm é n y e k :
szakirányú felsőfokú végzettség, szakmai gyakorlat 

és helyismeret, valamint számítástechnikai ismeretek.

P á ly á z a th o z  sz ü k sé g e s:
- szakmai önéletrajz,

- erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló iratok.

P á ly á za t b e a d á sá n a k  h a tá r id eje :
a megjelenéstől számított 2 hét.

P á ly á za t le a d á sá n a k  h e ly e :
A Művelődés Háza vezetője - Sáhóné Bordás Éva - részére. 

(Aszód 2170, Kossuth u. 72).

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.


