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Aszód 2001. évi költségvetése
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a 
Magyar Köztársaság 2001. és 
2002. évi költségvetéséről, vala
mint annak végrehajtásához 
kapcsolódóan egyes törvények 
módosításáról szóló 2000. évi 
CXXXIII. törvényt.

Az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 71.§. (l)bek. alap
ján a 2001. évre vonatkozó, a 
jegyző által elkészített helyi ön- 
kormányzati költségvetési ter
vezetet, 2001. február 15-ig kell 
a polgármesternek benyújtania a 
képviselő-testület felé. A helyi 
önkormányzat az elfogadott 
költségvetéséről 30 napon belül 
az államháztartási információs 
és mérlegrendszernek megfele
lően tájékoztatja a Kormányt.
A határidők betartása fontos a 

helyi önkormányzatok számára, 
mivel az adatszolgáltatási kése
delem az önkormányzat pénzel
látását kedvezőtlenül érinti.

Az államháztartás működési 
rendjéről szóló m ódosított 
217/1998. (XII. 30.) sz. korm. 
rendelet 29. §. (1) bek. alapján a 
helyi önkormányzat költségve
tése az alábbi szerkezetben ké
szül:
a) az önkormányzat és az önál
lóan és a részben önállóan gaz- 

^dálkodó költségvetési szervek 
bevételei forrásonként, legalább 
a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 
81-84.§-ában meghatározott 
részletezettségben
b) a működési, fenntartási elő
irányzatok önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó költségve
tési szervenként, intézményen 
belül kiemelt előirányzatonként 
részletezve,
c) a felújítási előirányzatok cé
lonként,
d) felhalmozási kiadások felada
tonként,
e) az önkormányzati hivatal 
költségvetése feladatonként, 
valamint külön tételben: az álta
lános és céltartalék,
f) éves létszámkeret önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként,

g) a többéves kihatással járó fe
ladatok előirányzatai éves bon
tásban,
h) a működési és a felhalmozási 
célú bevételi és kiadási előirány
zatok bemutatása tájékoztató jel
leggel mérlegszerűen egymástól 
elkülönítetten, de - a finanszíro
zási műveleteket is figyelembe 
véve együttesen egyensúlyban 
a rendelet mellékletében be kell 
mutatni.
j) az év várható bevételi és kia
dási előirányzatainak teljesülé
séről előirányzat-felhasználási 
ütemtervet
k) elkülönítetten az Európai 
Uniós előcsatlakozási eszközök 
támogatásával megvalósuló 
projektek bevételei, kiadásai, 
valamint az önkormányzaton kí
vüli ilyen projektekhez történő 
hozzájárulások.

A Belügyminisztérium PM. Te
rületi Államháztartási Hivatala 
megküldte az Ónkormányzat ré
szére a 2001. évi költségvetési 
törvény önkormányzatokat érin
tő adatait és információit.

A költségvetési törvény alapján 
megállapítható, hogy a helyi ön- 
kormányzatok 2001. évre szóló 
költségvetési és pénzügyi szabá
lyozása alapvetően nem válto
zott. A forrásszabályozás érvé
nyesül, mely azt jelenti, hogy a 
képződő források (a bevételek) 
határozzák meg a tervezhető ki
adásokat. A normatív állami tá
mogatások, az átengedett adóbe
vételek, az önkormányzati saját 
bevételek és átvett pénzeszkö
zök az önkormányzat döntése 
szerint kerülnek felhasználásra. 
Az Országgyűlés felhasználási 

kötöttséggel járó állami támoga
tást állapít meg a központosított 
előirányzatokra, a céltámogatá
sokra. Aszód város mint gesztor 
önkormányzat csatornaépítési 
feladatok lebonyolítását látja el - 
a saját csatornaépítési feladato
kon túl - Iklad-Domony önkor
mányzatok részére.
Ugyanilyen gesztori feladatvál
lalása van a szennyvíztisztító
telep építésénél, ahol Iklad-Do- 
mony-Bag-Hévízgyörk részére

is ellátja a közös beruházásban 
megépítendő feladatok lebonyo
lítását, pénzügyi kifizetéseket 
teljesíti-elkészíti az ezzel kap
csolatos tervezéseket és beszá
molókat.

Aszód Város Önkormányzata a 
275/2000. (X. 25.) ÖKT. sz. ha
tározatával a Pénzügyi-gazdasá
gi bizottság javaslata alapján té
teles költségvetés készítését 
csak 2001. évre mondta ki. A to
vábbi két évre - 2002-2003. - a 
hároméves gördülő tervnek 
megfelelő fő bevételi-kiadási 
jogcímekre készül el Aszód vá
ros költségvetése.

A város 2001. évi költségvetési 
koncepcióját a képviselő-testü
let a 37/2000. (XI. 29.) ŐR. sz. 
rendeletével elfogadta.

Az önkormányzat a város mű
ködési forráshiányának csök
kentése, valamint az alsófokú 
oktatási intézmények gazdasá
gosabb működtetése érdekében 
év közben több takarékossági in
tézkedést hozott. A 216/2000. 
(IX. 6.) ÖKT. sz. határozatával
11,5 létszámhelyet csökkentett, 
melyek költségeihez a létszám 
racionalizálási pályázatot be
nyújtotta. Beindultak a központi 
konyha kialakításához szüksé
ges felmérési, tervezési munkák, 
valamint a két iskola és óvoda 
gazdaságosabb működésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése, 
ezzel szintén létszám és költség- 
csökkentés várható a következő 
tanév megkezdésével.
A Polgármesteri Hivatal telefon 
költségeinek csökkentése érde
kében több árajánlat bekérése 
történt a belső hálózat kiépíté
sére vonatkozóan. Az árajánla
tok 1,2-1,5 millió Ft nettó költ
séggel készültek. A hálózat ki
építésével megtakarítható a tele
fonokra a külön havonta számí
tott előfizetési díj (jelenleg évi 
500 e Ft), az épületen belül tör
ténő belső beszélgetés díjtalan, s 
a mérőrendszerrel kiszűrhetők a 
magánbeszélgetések. A hálózat 
kiépítését az okmányiroda új ré
szének kialakításával egyidőben

célszerű elvégezni, erre előrelát
hatóan az év II. felében kerülne 
sor.

Az állami támogatás jóváha
gyott normatíváival és a pénz- 
maradvány összegével került 
véglegesítésre a 2001. évi költ
ségvetésijavaslat.

Az érdekképviseletek helyi 
szervei 2001. február 6-án tár
gyalják meg a 2001. évi költség
vetésijavaslatot.

Az önkormányzat 2001. évi 
költségvetését a REKORD 96. 
Bt. könyvvizsgálója auditálta.

Az alábbiakban ismertetjük 
Aszód város 2001. évi költség
vetésijavaslatát:

BEVÉTELEK

Javasolt ossz. bevételi előirány
zatunk: 1.187.608.000 Ft
Ebből működési bevételek:

620.842 e Ft 
felhalmozási bevételek:

566.766 e Ft 
Bevételekből az állami támo
gatásösszege: 205 524 000 Ft

A helyi önkormányzatokat a 
2001. évre normatív módon 
megillető források egy része az 
átengedett személyi jövedelem- 
adó, más része állami hozzájá
rulások formájában kerül áta
dásra részükre.

Az állami támogatáson belül a 
normatív hozzáj árulások
- kisebb mértékben a települések 
igazgatási kommunális közmű
velődési feladataihoz kapcsoló
dóforrásokat,
- döntő módon pedig a közokta
tás és a szociálpolitika támoga
tását tartalmazzák.

A központosított bevételek ösz- 
szegei 75 %-ban fedezik a csa
ládoknak nyújtott gyermekvé
delmi támogatást és a rendszeres 
szociális segély támogatás visz- 
szatérítését.
A kötött felhasználású támoga

tás a DSK támogatást, pedagó
gus szakvizsga, pedagógus 
szakkönyv, tanulók 2.390 Ft
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összegű tankönyvtámogatását, 
folyékonyhulladék-támogatást 
tartalmazza.
A helyi bevételek javasolt terv
száma: 231.149.416 Ft. Rész
aránya a bevételek között: 37 %.

A helyi önkormányzatokat 
együttesen az állandó lakosok 
által az 1999. évre bevallott - az 
APEH által településenként ki
mutatott - személyi jövedelem- 
adó összességében 40 %-a illeti 
meg az alábbiak szerint:
- minden települési önkormány
zatot megilleti a közigazgatási 
területén kimutatott személyi jö 
vedelemadó 5 %-a
- normatív módon a kimutatott 
személyi jövedelemadó 28.05 
%-a
A jövedelem aránytalanságok 
mérséklésére 6.95 %-ot számol
tak.
-azok a települési önkormány
zatok, ahol az Szja és iparűzési 
adóból elérhető bevétel megha
tározott hányadának (adóerő ké
pességnek) egy főre eső együttes 
összege alapján városok tekinte
tében a 16.530 Ft/fó összeget 
nem érik el, kiegészítést kapnak. 
Fenti címen a város 9.088 Ft ki
egészítést kap, összesen 52,8 
millió Ft-ot.

A települési önkormányzat által 
a belföldi gépjárművek után 
beszedett adóból, a gépjármű
adóról szóló törvényben megha
tározott alsó adótétellel számí
tott összeg 50 %-a (ez 600 Ft) az 
önkormányzatot illeti meg, ezen 
túl a 100 Ft/100 kg súlyadó az 
önkormányzatnál marad. 2001. 
évtől az érvényben lévő gépjár
mű súlyadó 800 Ft/100 kg.
A kommunális adó összege a 

szennyvízcsatorna-beruházás
hoz befizetett közműfejlesztési 
hozzájárulás miatt 2001. évben 
még várhatóan csökken. A be
tervezett előirányzat 3,5 millió 
Ft, mely összeget az önkor
mányzat a temető melletti út szé
lesítésre, és ravatalozó-felújítás 
fedezeteként megtervezi.

Az iparűzési adó tervezésénél 
az adóerő-képesség számítás 
Aszódra 27.501 e Ft-ot határo

zott meg bevételként.

Az intézmények saját bevétele 
81.824.000 Ft.

GAMESZ
78.177 e Ft-ot tervez, mely tar

talmazza a gyermekek étkezés 
térítési díjait lakóház és egyéb 
bérleményi díjak befizetését, 
közterületi, szemétszállítási, te
rembérleti díjakat, helypénz-be- 
vételeket, szeszfőzde főzési díját 
és egyéb vállalkozási bevéte
leket.
Az egyéb bérleményi díjak az 

értékesítésre kerülő ingatlanok 
időarányos bérleti díjával csök
kentésre kerültek. A Zeneiskola 
saját bevételét 478 e Ft-tal volt 
szükséges megnövelni, mivel az 
itt tervezhető állami támogatás 
normatívája az előzetesen várt
hoz képest lecsökkent.

Rendelőintézet
Saját bevételként fűtési hozzá

járulást, gépjármű alkalmassági 
vizsgadijat, egyéb vizsgálati 
díjak hozzájárulását, összessé
gében 3.647 e Ft-ot tervez.

Működésre átvett pénzeszkö
zök bevétele között a Fogyasztói 
Érdekvédelmi Ellenőrzési Tár
sulás fenntartásához a 1.305 e Ft, 
az Okmányiroda működtetésé
hez 9 millió Ft, a közhasznú 
munkavégzésre 5.148 e Ft, a ne
velési tanácsadóhoz 1.484 e Ft, 
a munkanélküliek jövedelem- 
pótló támogatásához 2.545 e Ft, 
a polgári szolgálat foglalkoztatá
sához 280 e Ft szerepel.

Társadalombiztosítástól átvett 
pénzeszköz összegét 94.048 e 
Ft-tal javasolja a Rendelőintézet 
beállítani a költségvetésbe.

Működési hitel
Részaránya a működési költ

ségvetésben: 9,1%.
Az Önkormányzat tervezett mű
ködési kiadásai csaknem 56,5 
millió Ft-tal meghaladják a ter
vezett működési bevételi forrá
sokat.
A forráshiány miatt az önkor

mányzatnak a - bevételek és a ki

adások kötelező egyezősége mi
att - a tervjavaslatba 56 millió 
460 e Ft működési hitelfelvételt 
kell terveznie.
Az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő forráshiányos 
önkormányzatok az őket 2001. 
évben megillető kiegészítő álla
mi támogatás összegének tértié
re - utólagos elszámolási kötele
zettség mellett - finanszírozási 
előleget vehetnek igénybe. Az 
igénybe vehető előleg nem lehet 
több, mint a 2000. évben a részé
re folyósított forráskiegészítö ál
lami támogatás összegének 60 
%-a.

2001. évre ismét szigorodott a 
forráshiány miatti támogatás 
megadásának feltétele. A költ
ségvetési törvényjavaslat 6. sz. 
melléklete foglalkozik a műkö
désképtelenné vált helyi önkor
mányzatok kiegészítő támoga
tásával.

Nem igényelhet támogatást 
ezen a címen az a helyi önkor
mányzat, amely:
a) lakosságszáma 500 fo alatti, s 
köijegyzőséghez nem tartozik,
b) polgármesteri hivatalon túl 
intézményt nem tart fenn, kivéve 
ha részt vesz intézményfenntar
tó társulásban,
c) eü. szoc. oktatási intézménye
inek kihasználtsága intézmé
nyenként a 70 %-ot nem éri el,
d) intézményeit is ideértve 3 hó
napra, vagy ennél hosszabb idő
re lekötött tartós bankbetéttel 
rendelkezik, kivétel a felhalmo
zási jeli. bevételből lekötött pée.
e) helyi adó bevezetéséről nem 
döntött, illetve ilyen bevételt 
nem tervez,
f) a tárgyévi összes felhalmozási 
bevételein túl tervezi a felhalmo
zási célú kiadásait,
A forráshiány összegének meg
állapításánál csak a kötelező ön- 
kormányzati feladatok 2000. évi 
tényleges kiadásait lehet figye
lembe venni.

Amennyiben a helyi önkor
mányzat egy ellátottra, lakosra 
jutó 2000. évi teljesített műkö
dési kiadásainak összege az 
1999. évi teljesített működési ki
adások, korrekciókkal tisztított

110 %-át meghaladja, illetve an
nak összege nem éri el, a fenti 
korrekciókkal tisztított 90 %-át, 
a forráshiány számított összege 
csökken vagy nő.

További változtatás még, hogy 
amennyiben az intézményi mű
ködési és önkormányzati sajátos 
működési bevételek az előző évi 
teljesítéshez képest nem növek
szenek a tárgyévre prognoszti
zált infláció mértékével, vala
mint a számított iparűzési adó 
nem éri el az adóerő képesség 
mértékét, e különbözetek csök
kenthetik a számított forráshi
ányt. ^

A bevételeket és kiadásokat 
mérlegszerűen a 2. sz. mellék
let mutatja be, a bevételeket 
forrásonként a 3. sz. melléklet 
szemlélteti.

KIADÁSOK
Javasolt végösszege a költség- 

vetésünkben: 1.187.608.000 Ft 
Ebből működési kiadások 
összege: 620.842 e Ft

Felhalmozási kiadások összege:
566.766 e Ft

Tartalék

Céltartalékként került m egterv-s 
vezésre a pedagógus bérrende-^  
zés fedezete.

Egyéb tartalékképzési lehető
sége az önkormányzatnak 
nincs.

A működési kiadásokat ága
zatonként a 4. sz. melléklet, a 
felhalmozási kiadásokat az 5. 
sz. melléklet, az önállóan gaz
dálkodó intézmények elői
rányzatait címenként a 6. sz. 
melléklet szemlélteti.

A több éves kihatással járó 
kötelezettségvállalások a 7. sz. 
és a 7/a sz. táblázatban jelennek 
meg.

A létszámtervet feladatonként a
9. sz. melléklet szemlélteti.
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Az önkormányzat a várható 
bevételi és kiadási előirányza
tainak teljesüléséről készült 
e lő irá n y za t-fe lh a szn á lá si 
ütemtervét a 10. sz. melléklet
ben fogadja el.

A működési kiadások tervezé
sének menete az alábbi volt:

A részben önálló intézmények 
és szakfeladatok esetében, mivel 
a lehetőségeink igen behatárol
tak, mindenütt az előző évi bázis 
előirányzatból indultunk ki. Erre 
'ádolgoztuk a jogszabály alap
ján járó jubileumi jutalmat. Be- 
terveztük a 13. havi illetménye- 
két és annak közterheit.

A dologi kiadások előirány
zatai 5 %-kal növekedhettek.

A 2001. évre átlag 8.75 % kere
setnövekedéssel számoltunk, 
valamint az egészségügyi hoz
zájárulás 3.900 Ft-ról 4.200 Ft- 
ra emelkedő összegével.

A pedagógus, közművelődési 
munkakört betöltők esetében 
2001. szeptember 1 -jétől + 20 % 
béremeléssel, míg a szociális 
ágazat szakmai munkát végző 
felsőfokú végzettséggel és szak- 
képesítéssel rendelkező közal
kalmazottak garantált illetmé
nye szintén 2001. szeptember 1 - 
jétől + 20 % bérfejlesztést tartal
maz.

A képviselő-testületi tagok és az 
önkormányzat többi dolgozójá
nak bérfejlesztése szintén 8.75 
%-os mértékű.

Az oktatási intézmények által 
leadott költségvetésekben a lét
szám, helyettesítés, túlóra adata
it a tantárgyfelosztások és sta
tisztikai jelentések alapján az 
oktatási főelőadó és a revizor kö
zösen, a dologi kiadásokat a pol
gármester levelében foglaltak 
alapján a GAMESZ pénzügyi 
vezetőjének bevonásával a revi
zorvizsgálta felül.

Az oktatási intézmények költ
ségvetései egységesen 12 hó
napra biztosítanak lehetőséget a
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minőségi munka bérezésére. A 
túlórakeretek megszámításánál 
az óradíjak az intézményi alap
bérek szerint kerültek átszámo- 
lásra, egységesen 36 hétre (fi- 
gyelembevéve a nyári, téli és 
tavaszi szünetek miatt kieső 
időt.) A túlórák és a helyettesíté
sek összegeire bérfejlesztés szá
mítása is megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal költsé
gvetési tervezetét a Pénzügyi- 
Gazdasági Bizottság nem kép
viselő szakembere ellenőrizte.

Az önkormányzat pénzeszkö
zeivel 2001. évtől is 3 önálló 
egység: GAMESZ, Rendelőin
tézet és a Polgármesteri Hivatal 
gazdálkodik.

GAMESZ

A település legnagyobb intéz
ménye a GAMESZ, a költség- 
vetésbe javasolt kiadási elő
irányzatai: 352 millió 154 e Ft.

Tíz, részben önálló intézmény: 
2 iskola, 2 óvoda, bölcsőde, gon
dozási központ, zeneiskola, 
könyvtár-művelődés, szeszfőz
de pénzeszközeivel gazdálko
dik. Továbbá hozzá tartozik még 
12 szakfeladat pénzügyi tevé
kenységének elszámolása.

A gazdasági ágazat részaránya 
a költségvetésünkben 12 %.

Építési feladatokon:

A városrendezéssel kapcsolatos 
kiadások előirányzataiban az 
ügyvédi iroda költségtérítésére 
840 e Ft-ot, a postaszolgáltatási 
jutalék nem igazgatási jellegű 
adó befizetések utáni díj elő
irányzata 610 e Ft, egyéb évközi 
kiadásokra 500 e Ft. A vásárolt 
termékek és szolgáltatások 
ÁFÁ-jára 500 e Ft-ot, a HOR- 
BER Kft előző évi pénzmarad
vány rendezésére 3 millió Ft, és 
egyéb és pénzmaradványból 
származó ÁFA befizetési köte
lezettség 2.040 e Ft.

Vízrendezés, belvízrendezés:

3.4 millió pénzügyi előirányzat 
áll rendelkezésre a belvízmente
sítésre.

Vízkárelhárítás:

Szakfeladaton a támfal pályázat 
karbantartási pénzmaradványa 
került megtervezésre 2,2 millió 
Ft-tal, valamint a 2000. év végén 
benyújtott pincerendszerek pá
lyázat önerő része 2.5 millió Ft- 
tal.

Települési hulladékkezelésre:
23.5 millió Ft a kiadási javaslat. 
9 fő főfoglalkozású dolgozót 
foglalkoztatnak és 1 fő telepőrt. 
A gépek üzemanyag kiadására, 
járművek karbantartására, kész
letbeszerzésre, biztosítási díjak
ra terveznek előirányzatokat. 
Fenti szakfeladaton nagy össze
gű az ÁFA befizetés, mely szin
tén kiadásként jelentkezik.

Park-Város szakfeladatra: 4.9 
millió Ft előirányzatot javasol a 
GAMESZ. Itt 2 fő gépkezelőt 
foglalkoztatnak. A folyamato
san növekvő üzemanyag-költ
ségre, munkagépek javítására 
tartalmaz a költségvetés elő
irányzatot. A hóügyeletre, virág
palántákra, egyéb készletbeszer
zésre 700 e Ft előirányzatot ter
veznek.

Lakóházkezelésen: a megma
radt önkormányzati tulajdonú 
bérleménnyel kapcsolatos admi
nisztratív és kisjavítási költsé
gek kerültek megtervezésre.

Egyéb tulajdonú ingatlanok 
(bérlemények) a lecsökkent be
vétellel arányos kiadásokat tar
talmazza.
Közvilágításra: a város területén 
lévő közvilágítási költségekre
13.6 millió Ft az előirányzott 
összeg.

Az egészségügyi ágazat résza
ránya a kiadások között 20,6 %.

A Szakorvosi Rendelőintézet 
2001. évre 102 millió 78 e Ft 
kiadást tervez.
A Rendelőintézet 5 szakfelada

tán tervezi a szakrendelések elő

irányzatait, ellátva Aszód város 
és vonzáskörzete 8 településé
nek szakorvosi vizsgálatát, a Tü
dőgondozóban, mely részben 
önálló intézmény, a járóbetegek 
gondozását, szakellátását.

Oktatásra és közművelődésre 
239 millió 232 e Ft a javasolt 
előirányzat, mely költségveté
sünkben 38,5 %-ot képvisel.

Az oktatási intézményekben a 
személyi kiadások és munka
adót teríielő járulékok megterve
zése után a dologi kiadásokat az 
5 %-os kiadási szint emelésével 
terveztük. Karbantartásra csak 
minimális pénzügyi előirányzat 
áll rendelkezésre, az intézmé
nyek a nyári fertőtlenítő mesze
lést és kisebb javítási munkákat 
tudtak csak betervezni.

Oktatási célfeladatokra: A
Koren-díj és sportdíj fedezetére 
200 e Ft-ot, a Petőfi S. Gim
názium épület biztosításra 500 e 
Ft-ot, a gimnázium épületének 
karbantartására 2,5 millió Ft-ot 
terveztünk. Ezen a szakfelada
ton jelenik meg pénzmarad
ványból a központi konyha 
edényzetére és berendezésére 
3,5 millió Ft. Itt terveztük pénz- 
maradványból a várható norma
tíva visszafizetés fedezetét, 1,5 
millió Ft-ot, valamint az ifjúsági 
sportreferens kiadásainak pénz- 
maradványból megmaradó fe
dezetét 348 e Ft.

Szociálpolitikai juttatásokra 
37.221 e Ft áll rendelkezésre, 
melynek részaránya a műkö
dési költségvetésben: 6 %.

Ezen túl házi gondozói szolgá
latra, szociális étkeztetésre, és a 
gondozási központ kiadásaira 
csaknem 13 millió Ft-ot terve
zünk. A bölcsődében elhelyezett 
gyermekeken keresztül a rászo
ruló családok anyagi gondjain is 
segít az önkormányzat.

Megnevezés
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2000. év 2001. év

Rendszeres szoc. segélyezésre 65fö 1.269 1.390
Cukorbetegek támogatására 100 100
Aktív korúak rendsz. szoc. segélye 3 fő x 12.817 462
Közgyógyellátásra 160fox 13.733 1.800 2.197
Rendsz. gyermekvédtám. 325 gyermek 12.868 15.600
BursaHungaricaöszt.díj 8fö 200
Eseti nevelési segélyezés 1.500 1.100
Étkezési hozzájárulás 3.400 2.800
Polgári szolgálatos alkalm. 882
Rendkívüli szoc. segély,
családok átm. otthona 2.000 1.100
Ápolási díjra 17 fő 4.331 4.557
Családok átmeneti otth.támogatása 1.000
Lakásfenntartási támogatás 5.496 1.600
Munkanélküliek jöv.pótlótám. 50 fő 10.308 3.393
Lakásépítés szoc. támogatás 6.995 6.375
Temetési segély 800 840

TÖOSZ tagsági díj 63 e Ft
Továbbképzések, programkezelés 473 e Ft
Forg. jutalék, postai csekkek átüt. díja, épületbizt. 230 e Ft
Könyvvizsgálói díj 315 e Ft
Vásárolt term. szóig. ÁFÁ-ja 1.540 e Ft
Rehabilitációs hj. 23eFt
Egyéb kiadások 2.886 e Ft
Kiadások végösszesen: 51.616 e Ft

Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzési társulás
Aszód székhellyel összesen 8 település részvételével működik, éves 
tervezett költségvetése 1.910 e Ft, melyből Aszód hozzájárulása 
605 e Ft. 2001. évre ellenőrzési tervet készített. Fontosabb feladatai: 
Fogyaszthatósági idő, minőség megőrzési idő betartásának ellen
őrzése. Jövedéki termékek vizsgálata. Ezentúl végzi a kezdő vállal
kozók tevékenységének figyelemmel kísérését, a lakossági panasz- 
bejelentések soron kívüli kivizsgálását.

A területi irodák fontos körzetközponti, közigazgatási tevékeny-

Közösségi közigazgatási ágazat részesedése a költségvetésből: 21 %.
Ezen az ágazaton tervezzük a GAMESZ, szeszfőzde, közhasznú 

foglalkoztatás, polgárőrség, önkormányzati hivatal, a képviselők 
tiszteletdíját, a kereskedelmi társulás kiadásait és a területi igaz
gatási feladatok: területi műszaki iroda, gyámhivatal és okmány
irodakiadásait.
Polgármesteri Hivatal
2001. évben a működésben 19 különböző szakfeladaton gazdál

kodik, összesen: 166,8 millió Ft-tal, ebből a polgármesteri hivatal 
kiadásai összesen 51.616 e Ft összegűek.
A felhalmozási kiadásoknál 566,5 millió Ft-tal gazdálkodik, mely
ből jelentős a szennyvízcsatorna három település és a tisztítótelep 
öt település előirányzata, melynek gesztori (lebonyolítási, pénz
ügyi) feladatait is a hivatal dolgozói végzik.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének részletes ismertetése
Főfoglalkozásúak bére, pótléka, 13. havi illetmény 29.000 e Ft
Munkábajárás ktg. napidíj, jubileumi jut. betegsz. 1.262 e Ft
Polgármester saját gépk.haszn. 660 e Ft
Áll. nem tartozó rendszjuttatása (bizottsági tagok) 130 e Ft
Személyi juttatások 31.052 e Ft
TB-járulék 9.171 e Ft
Munkaadói járulék 858 e Ft
Eü.-hozzájárulás 1.005 e Ft
Munkaadói járulék 11.034eFt
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer 675 e Ft
Sokszorosítási anyag, számítástechn. lepor., patron 290 e Ft
Folyóiratok, közlönyök, könyvek, jogtár havi díja 100 e Ft
Reprezentáció 160 e Ft
Takarítói tisztítószerek, egyéb készletbeszerzés 265 e Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése lOOeFt
Készletbeszerzés 1.590eFt
Postai levelezés,telefon,fiókbérlet 1.800 e Ft
Adatfeld. szóig. TÁKISZ 470 e Ft
Ingatlan karbantartás (Polg. Hiv. tetőjavítás) 1.480 e Ft
Számítógépek karbantart, javítása 200 e Ft
Villamosenergia, gázszolg. víz-csatornadíj, szemétszáll. 918 e Ft 
Fénymásolók, sokszorosító jav. patroncsere 120 e Ft
Munkaegészségügy díja 66eFt
Szolgáltatás 5.054 e Ft
Belföldi kiküldetés 242 e Ft

séget látnak el, 40.000 állampolgárt érintően műszaki és gyámhi
vatal hatáskörébe utalt ügyekben. A gyámhivatal és a területi mű
szaki iroda költségei a kapott normatívába folyamatosan nem fér
nek bele, több mint 4,2 millió Ft-tal kell ezt a két feladatot az ön- 
kormányzatnak megtámogatni.
Az okmányiroda 2000. július 1-jével indult.
A központilag ígért normatíva 10 millió Ft helyett 9 millió Ft lett. 
Igen nagy problémát jelent, hogy a közúti közlekedés nyilván
tartással a vezetői és forgalmi engedélyek, valamint rendszámtáblák 
kiadásával kapcsolatos munkát az előadó csak segítséggel és túl
órákkal tudja biztosítani. Az eszközök működési költségei telefon, 
posta ktg-ek miatt a betervezett 9 millió Ft biztosan nem fedezi a 
2001. évi szükségletet.

Képviselők tiszteletdíja
A képviselő-testület tagjai részére a megtervezett költségvetés a 
tiszteletdíjakat, ennek 8.75 %-os növelését, a munkaadói járuléko
kat tartalmazza.

Hároméves gördülő terv
2001. évtől 2003. évig terjedő időszakra készült, a 8. sz. melléklet 
tartalmazza a számszaki adatokat.
A többször módosított 1992. évi XXXVHI. sz. államháztartási 

törvény 71. §. (3) bek. előírása alapján 1997. évtől az önkormányzat 
költségvetési rendelettervezetében teljes körűen be kell mutatni a 
költségvetési évet követő 2 év várható pénzügyi előirányzatát. A 
2001. évi költségvetés elfogadásával együtt a 2002. és 2003. évekre 
vonatkozó gördülő terv előirányzatai is bemutatásra és jóváha
gyásra kerülnek.
Á bevételek tervszáma - az infláció várható mértékét is figyelembe 
vév e- a működési bevételeknél évenként 2002. évre 8 %-kal, míg 
2003. évre 4 %-kal növekednek. A felhalmozási bevételek drasz
tikusan lecsökkennek. 2002. évtől lecsökken a céltámogatás, és a 
felhalmozásra átvett pénzeszközök összege, míg 2002. évre telje
sen megszűnik.
A kiadások összességében fenti okok miatt 2002. évre csökkennek, 
a működési kiadások pedig évenként 8 %-kal, illetve 4 %-kal nőnek. 
A működési kiadások béremelések hatására 2002. évre jelentősen 

növekszik - 68 %-kal - a forráshiány összege, míg 2003. évre az elő
ző évhez viszonyítva valamelyest csökken.
A gördülő terv szemlélteti a felhalmozási bevételek és kiadások mi
nimális szintre történő lecsökkenését. Ennek oka az, hogy a nagy
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beruházások befejeződnek, s 
jelenleg nem látszik olyan fel
halmozási bevételi lehetőség, 
amely a kiadásokat is növel
hetné.
A 2002. és 2003. évekre készí

tett költségvetési javaslatok az 
önkormányzat számára nem je 
lenthetnek kötelező irányszá
mot, a gördülő tervezésnek el
sősorban tájékozódási, informá
ciós, előrejelző feladata van. A 
2001. évi költségvetési rende
lettervezet készítése kiinduló ál
lapotot jelent, ezen át kell ve
zetni az önkormányzati dönté
sek hatását, a konlaét költség- 
vetési törvényjavaslat szerinti 
forrásváltozásokat, majd ehhez 
kell igazítani az önkormányzat 
kiadási szükségletét és lehető
ségét.

Felhalmozási kiadások
Tervszáma 2001. évi költségve
tésünkben 566 millió 766 e F t A 
jelentősebb kiadások a csatorna
hálózat építésének előirányzata
286,6 millió Ft-tal. A pénzügyi 
ütemezés alapján ez az összeg 
évközben növekedni fog az elő
ző évi céltámogatás keretmarad
ványával, 152,9 millió Ft-tal. A 
szennyvíztisztító telep bővítését 
120,9 millió Ft-tal terveztük, a 
módosított előirányzatok között 
jelenik majd meg évközben a 
céltámogatás ide vonatkozó ke
retmaradványa. Az útépítési ke
ret összege 56,4 millió Ft, me
lyet az év közben elszámolt ka
matok növelnek, ez az előirány
zat a szennyvízcsatorna építésé
hez szükséges saját erő összegé
vel, 41,9 millió Ft-tal csökkent 
le.
A Falujárók úti 8+4 lakás fede
zetéül eredeti tervünkben csak a 
saját erő pénzbeli hozzájárulását 
tervezzük, 7.290 e Ft-ot, a pályá
zati támogatás csaknem 47 mil
lió Ft-os összege év közben az 
igénybevétel után módosítja 
költségvetésünket.

Telekkialakítások közműveire 
3.095 e Ft áll rendelkezésre az 
eredeti tervben.
A felújítások között terveztük az 
okmányiroda kialakítását ere
detben 5,8 millió Ft-tal, a köz
ponti konyha kialakítását 6,7
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millió Ft-tal, támfal felújítást 6.2 
millió Ft előirányzattal.
Az önkormányzati lakások épí

tésére, felújítására 7.4 millió Ft 
áll rendelkezésünkre.
A bérlemények eladásából szár
mazó 2001. évi bevétel (nem kö
telezően lakásra fordítható ré
sze) 32.648 e Ft, melyet bérle
mények felújítására tervezünk.

Összegezve:
Aszód Város Önkormányzat 
2001. évi költségvetésében a 
működési kiadások 56,5 millió 
Ft-tal meghaladják a bevétele
ket. Az előző évhez viszonyítva 
a működési kiadások 58 millió 
Ft-tal emelkedtek. A bevételek 
közül a személyi jövedelemadó 
kiegészítés 9 millió Ft-tal, az ál
lami támogatás, a saját bevételek 

. és a TB. finanszírozás növeke
dése, valamint az előző évben

történt létszámcsökkentés hatá
sa elősegítette, hogy a forráshi
ány az előző évhez viszonyítva 
több mint 20 millió Ft-tal le
csökkent.
A forráshiány ellentételezésére 

működési hitel felvételét kell 
megtervezni.
A működési tartalék hiánya mi
att pedig, a költségvetés jóváha
gyását követően azonnal meg 
kell igényelni a költségvetési 
törvényben biztosított finanszí
rozási előleget. Ez a forráshiány 
előleg, 30 millió Ft bevételi tá
mogatás folyamatos finanszíro
zását jelenti Aszód város költ
ségvetésébe, mely segít az év
közi likviditási probléma megol
dásában. A forráshiány elbírálá
sáig azonban a városnak haté
kony intézkedéseket kell hoznia, 
a kifizetéseket ütemezni kell, 
hogy az I. félévben támogatással

nem finanszírozott bevételi ki
esés ne okozzon gondot a gaz
dálkodásban.
Az intézmények gazdaságosabb 
működtetését, a létszámok és 
költségek csökkentését 2001. 
évben is folytatni kell, a forráshi
ány további csökkentése érdeké
ben. Ez azért is fontos, mert a 
tervezett forráshiány összege - 
az elért működési kiadási szint 
miatt - mindig magasabb, mint a 
Pénzügyminisztérium által ápri
lisban kiadásra kerülő útmutató 
alapján számított forráshiány 
összege.

Aszód, 2001 .január 31.

Bagy in József
polgármester

Összeállította:
Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavezető

Aszód Város Képviselő-testületének4/2001. (II. 7.) Önkormányzati rendelete

Aszód Város 2001. évi önkormányzati költségvetésről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Aszód Város Képviselő-testü- 
lete az Önkormányzat Szerve
zeti és Működési Szabályzat 
7/1999. (IV. 14.) sz. rendelete, 
valamint a Magyar Köztársaság 
2001. évi költségvetéséről szóló 
2000. évi CXXXin. tv. és az 
államháztartás működési rendjé
ről szóló, módosított 217/1998. 
(XII. 30.) sz. Korm. rendelet 29. 
§. (1) bek. alapján az alábbiak 
szerint fogadja el a Pénzügyi- 
Gazdasági Bizottság vélemé
nyezése után Aszód Város 2001. 
évi pénzügyi tervét.

I. rész
A rendelet hatálya

í.§. A rendelet hatálya a Képvi
selő-testületre, a Képviselő-tes
tület bizottságaira, a Polgármes
teri Hivatalra és az önkormány
zat intézményeire teijed ki.
2.§. (1) Az államháztartási tör
vény 67. §. (3) bek. alapján a 
Képviselő-testület a címrendet 
(2>(4) bekezdés szerint állapítja 
meg, amelyet az 1. sz. melléklet 
felsorolása tartalmaz.
(2) Címet alkotnak külön-külön

az önállóan gazdálkodó költség- 
vetési szervként működő intéz
mények és a Polgármesteri Hi
vatal
(3) A Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében alcímet alkot
nak az egyes tevékenységek, 
szakfeladatok.
(4) A Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet költségvetésében alcí
met alkotnak a részben önálló 
költségvetési intézmények, to
vábbá a Szervezet által ellátott 
tevékenységek feladatok szerin
ti bontásban.
3. §. (1) Az önkormányzati költ
ségvetést kiemelt előirányzatok 
szerint kell megbontani.
(2) Aszód Város Képviselő-tes- 
tülete a következő költségvetési 
előirányzat csoportokat, kiemelt 
előirányzatokat határozza meg.

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat neve: 
a) Működési költségvetés 
Személyi j uttatások 
Munkaadókat terhelő járulé
kok
Dologi kiadások

Átadott pénzeszköz (szociál
politikai jutt)
b) Felhalmozási költségvetés 
Beruházások 
Felújítások
Egyéb felhalm. célú kiadás, tá
mogatás
c) Tartalék, céltartalék
(3) Aszód Város Képviselő-tes- 
tülete a következő kiemelt be
vételi előirányzatokat határozza 
meg:
Működési bevételek:
Állami támogatás 
ebből normatív hozzájárulás 
Átvett pénzeszköz 
Társadalom bizt-tól átv.pée 
Saját helyi bevételek 
Működési hitelfelvétel 
Működési pénzmaradvány 
Felhalmozási bevételek: SZJA 
felhalmozási része 
Vízügyi Alap támogatás 
KAC támogatás 
Érdekeltségi hj. átvétele Tár
sulattól
Érdekeltségi hj. átvétele ön- 
kormányzatoktól 
Saját bevétel 
ÁFA visszatérülés 
Felhalmozási pénzmaradvány



ASZÓDIMelléklet

ILrész

Az önkormányzati költségve
tés bevételeinek és kiadásai
nak főösszege, a hiány mérté
ke és finanszírozás módja

4.§. A Képviselő-testület a Pol
gármesteri Hivatal és az intéz
mények együttes 2001. évi költ
ségvetését 1.187.608 e Ft bevé
tellel és kiadással, ezen belül a 
működési kiadást: 620.842 e 
Ft-tal, ebből 271.916 e Ft sze
mélyi juttatás, 104.920 e Ft 
munkaadókat terhelő járulé
kok, 193.904 e Ft dologi kia
dás, 38.686 e Ft átadott pénz
eszköz szociálpol. juttatások 
kiadással állapítja meg. 
Tartalékot 5.708 e Ft-tal 
Céltartalék 5.708 e F t  
A felhalmozási kiadást:
566.766 eFt-tal, ebből 478.479 
eFt a beruházások összege, 
39.261 eFt a felújítások össze
ge, 29.026 eFt a felhalmozásra 
átadott pénzeszközöket kia
dással állapítja meg.

A 2001. évi költségvetés bevé
telét: 1.187.608 e Ft főösszeg
gel, ebből 620.842 e Ft műkö
dési bevétellel, melyből az álla
mi támogatás összege:
295.219 eFt,
ebből felhalmozási SZJA:- 

4.175 eFt
- ebből normatív 216.595 eFt
- kötött felhaszn. 4.968 e Ft
SZJAkiég.áteng. 73.656eFt 
Központosított 13.043 e Ft,
Saját helyi bevételek: 132.587 
eFt,
-ebből átv.pée. 19.762 eFt
Társadalombiztosítástól át
vett 94.048 eFt,
Működési hitelfelvétel

56.460 eFt,
Működési pénzmaradvány: 

33.660 e F t
566.766 e Ft felhalmozási be
vétellel, melyből az SZJA fel
halmozási része: 4.175eFt, 
Vízügyi Alap támogatás:

19.274 eFt, 
KACtámogatás: 76.139eFt, 
Érdekeltségi hj. Társulattól: 

26.609 eFt, 
Érdekeltségi hj. Önkorm.-tól 

148.414 eFt, 
Felhalm. saját bevétel:

6.000 eFt,
ÁFA visszatérülés: 81.510 e Ft,

Felhalmozási pénzmaradv.
192.808 eFt, 

Vízügyi Alap 11.837 e F t
5. §. A 4. §-ban megállapított be
vételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását a 3. sz. melléklet 
tartalmazza.
6. §. A 4. §-ban megállapított 
bevételeket kiemelt előirányza
tok szerinti bontásban és címen
ként, a 6. sz. melléklet tartal
mazza.
7. §. (1) A 4.§-ban megállapított 
bevételi főösszegből 56.460 e Ft 
működési hiány, finanszírozá
sának ellentételezésére megje
löltműködési hitel.
(2) A Képviselő-testület felha
talmazza a polgármestert, hogy 
az (1) bekezdés szerinti műkö
dési forráshiány rendezésére, 
mint önhibájukon kívül hátrá
nyos helyzetű forráshiányos ön- 
kormányzat kiegészítő támoga
tását a 2000. évi CXXXHI. tv. 6. 
sz. melléklet alapján kérelmet 
nyújtson be.
(3) A 2000. CXXXIII. tv. 6. sz. 
melléklete alapján az Önkor
mányzat a 2000. évi kiegészítő 
állami támogatás terhére - utó
lagos elszámolási kötelezettség 
mellett - finanszírozási előleget 
igényeljen meg.

Az önkormányzat kiadásai

8. §. A 4.§-ban megállapított ki
adási főösszeg kiemelt előirány
zatok szerinti megbontását a 4. 
sz. melléklet tartalmazza.
9. §. A Képviselő-testület a 2001. 
évi költségvetési kiadásait önál
lóan gazdálkodó szervek és kie
melt előirányzatok szerinti bon
tásban a 6. sz. melléklet tartal
mazza.
10. §. A Képviselő-testület az 
önkormányzat felhalmozási ki
adásait feladatonként az 5. sz. 
mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg.
11. §. A Képviselő-testület az 
Ónkormányzat hároméves gör
dülő tervét a 8. sz. mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el.
12. §. A Képviselő-testület az 
Önkormányzat létszámkeretét a 
9. sz. mellékletíren foglaltak sze
rint fogadja el.
13. §. A Képviselő-testület az 
Önkormányzat az év várható be
vételi és kiadási előirányzatai
nak teljesüléséről előirányzat

felhasználási ütemtervet a 10. sz. 
mellékletben fogadja el.
14. §. A Képviselő-testület az 
Önkormányzat bevételek-kiadá- 
sok grafíkonos elemzését a l l .  
sz. mellékleten fogadja el.

Tartalékok

15. §. Az Önkormányzatnak tar
talékképzési lehetősége nincs. 
Céltartalékként tervezte be a pe
dagógus bérrendezés fedezetét.

Több éves kihatással járó 
feladatok

16. §. A Képviselő-testület a 
több éves kihatással járó beru
házási feladatok előirányzatait 
éves bontásban a 7. sz, 7/a, 7/b 
sz. melléklet szerint fogadja el.

ü l. rész

A 2001. évi költségvetés 
végrehajtásának szabályai

Előirányzat-módosítási
hatáskörök

17. §. Az évközben engedé
lyezett központi pótelőirányza
tok felosztásáról a Képviselő- 
testület dönt, amennyiben érde
mi döntést igényel.
18. §. A Képviselő-testület az ön
állóan és részben önállóan gaz
dálkodó önkormányzati költség- 
vetési intézmények közötti elő
irányzat átcsoportosítás jogát ma
gának tartja fenn.
19. §. A polgármester előteijesz- 
tésére a Képviselő-testület a 
központi pótelőirányzatok és a 
saját hatáskörben végrehajtott és 
bejelentett előirányzat-módosí
tások alapjiín a költségvetési 
rendeletét szükség szerint mó
dosítja, figyelemmel a követke
zőkre:
a) első negyedévben a pénzma
radvány felosztása
b) második negyedévben a fél
éves beszámoló időpontját meg
előzően jún. 30-ig
c) a háromnegyedéves beszámo
ló készítését megelőzően a 
szept. 30-i
d) az éves beszámoló készítését 
megelőzően december 3 1-i álla
potnak megfelelően december 
és a következő év január hónap
jában.

IV. rész

Vegyes, átmeneti 
rendelkezések

20. §. A Képviselő-testület a 
köztisztviselők jogállásáról szó
ló módosított 1992.évi XXIII. tv. 
43. §. (1) bek-ben foglaltak alap
ján a köztisztviselői illetmény- 
alapot a n. besorolási osztály el
ső fizetési fokozata szerint - fi
gyelemmel a 2001. évi költség- 
ve tésrő l szóló 2000. évi 
CXXXIII. tv. 53. §-ra - 2001. év
ben 30.600 Ft-ban állapítja meg.
21. §. A Képviselő-testület ki
mondja, hogy a 2C 1. évi felhal
mozási célú kon nunális adó 
bevételét a rendel t mellékletét I 
képező felsorolás kdI meghatá
rozott temető melletti út bővíté
sére és a ravatalozó felújításával 
kapcsolatos előkészületi mun
kákra kell fordítani.

22. §. (1) A Képviselő-testület a 
2001. évi pénzügyi terv végre
hajtásával kapcsolatban a követ
kező feladatokat határozza meg: 
2001. évben is elsődleges feladat 
a település alapellátásának biz
tosítása
(2) Az intézmények vezetői az 
éves költségvetésük keretén be
lül kötelesek gazdálkodni.
(3) Figyelembe véve a működési
hiány magas összegét, s a tarta
lék hiányát, a működőképesség 
megőrzése érdekében a kifizeté
seket ütemezni kell! |

V. rés'

Záró rendelkezések

23. §. (1) E rendelet a kihirdetés 
napján lép hatályba, rendelkezé
seit azonban 2001. január 1.nap
jától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

Aszód, 2001 .január 31.

Bagyin József 
polgármester

Kissné Kufybus Gizella 
Jegyző



TÜKÖR Melléklet

Aszód Város
2001. évi költségvetési tervének 
könyvvizsgálói véleményezése

1. A rendelettervezet jogsza- A működési és fejlesztési célú
bályi minősítése bevételekről és kiadásokról há

rom év távlatában külön mérleg
Az elkészült rendelettervezet készült, 

megfelel a vonatkozó jogsza- Bemutatja továbbá a költségve- 
bályok által előírt követeimé- tési tervezet a több éves kihatás- 
nyeknek (Államháztartási, ön- sál járó kötelezettségeket a csa- 
kormányzati tv., kormányrendé- tomaépítés tekintetében Aszód 
let, irányelvek stb.). város, mint gesztor bonyolításá

ban (7. sz. melléklet).
Tartalmazza: A működési kiadások tervezése
-a bevételeket forrásonként az előző évihez képest nem 
-a kiadásokat szakfeladatonként túlzott.

Az intézmények biztonságos 
Kitér a Polgármesteri Hivatal működtetéséhez 76.554 e Ft mű- 

működésére feladatonként. A ködési hitel felvételére lesz 
fejlesztési kiadások csak mint a szükség. Célszerű azonban az 
pénzügyi lehetőségek fiiggvé- ÖNHIKI támogatást megpá- 
nyében megvalósítandó fela- lyázni, mivel a város a pályázati 
datok szerepelnek a felhalmozd- feltételeknek megfelel, 
si kiadások fedezetével ossz- A megtárgyalásra kerülő költ- 
hangban. ségvetés-tervezet feszített.
Részletezi a központi támoga- Forráshiánya mintegy 76 millió 

tásokat, átadott, átvett pénzesz- Ft, ez az éves működési kiadá- 
közöket. Bemutatja, hogy az ál- sok arányában 14%, amit az in- 
lami normatív támogatások mi- tézmények és a Polgármesteri 
lyen fedezetet nyújtanak az Hivatal takarékos gazdálkodás
egyes feladatok ellátására. sál és újabb bevételi források fel-
A kötött normatívák tervezését a tárásával az ÖNHIKI pályáza- 
Polgármesteri Hivatal belső tón nyert pénzzel, esetleg műkő- 
ellenőre felülvizsgálta. dési hitellel pótolni tud.

így összességében a bevételek
2. A rendelettervezet tartalma: és kiadások egyensúlya biztosí

tott lesz, óvatos, szigorú gazdál- 
A tervezet a bevételi és kiadási kodással zavarmentesen, bizton- 

Ielőirányzatokat részletesen ságosan lehet működtetni az in
lebontva, analitikákkal alátá- tézményeket és a Polgármesteri 
masztva bocsátja a képviselő- Hivatalt, 
testület elé megtárgyalásra, az A rendelettervezet összeállítása 
intézményvezetők által leadott megfelel a jogszabályi, szakmai 
költségvetési igények szerinti tartalmi követelményeknek. El- 
összegeket figyelembe véve. készítése magas színvonalú, 
A bevételi előirányzatok reá- végrehajtása biztosítható, ezért a 

Hsak, teljesíthetőségüknél figye- Tisztelt Képviselő-testületnek 
lembe veszik az esetleges bi- elfogadásrajavaslom. 
zonytalansági tényezőket is.
Helyi adók vonatkozásában az Kistarcsa, 2000. február 1. 

előző évhez képest növekedést
terveztek. Feicht Ferencné

bej. könyvvizsgáló

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy 
a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés 

alapján a rendeletnek csak néhány, 
fontosabb mellékletét tesszük közzé.

A rendelet teljes terjedelmében 
megtekinthető a Városi Könyvtárban.

Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!

0 / Á
Posta

A postahivatal 
és a shop 

| |  nyitvatartási 
ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8. 00- 16.00

Szombat:
8. 00- 12.00



8 ASZÓDI

4. sz. melléklet a 2001. évi költségvetésről szóló 4/2001. (II.7.) sz. Képviselő-testületi rendelethez

Aszód Város Önkormányzat 

Kimutatás 2001. évi kiadási terv

Megnevezés:
Alcímek

2000. évi 
eredeti ossz.

2001. Évi 
eredeti össz.

2001.évi 
személyi kiad.

2001. Évi 
M.adót terh.j.

2000. Évi 
pénzm.

2001. Évi 
támogatás

Saját
bevétel

Építési feladatok 8 823 8 860 435 135 3 680

Helyi utak 10 670 7 225

Állat Eü feladat 261 277 50 16 215

Vízrend. belvíz. 3 250 3 410

Parkfennt. városf. 4 214 4 905 1 150 492 470

Temető fenntart. 413 520 170 108 80 .

Közvilágítás 13 196 13 576 876

Piac, vásár 665 717 231 125 851

Egyéb bériem. 6 680 5 947 1 852 637 8 140

Telep. hull. kéz. 15 506 23 459 6 040 2 461 30 419

Lakóház kéz. 3 390 2 628 821 330 2 663

Vízkárelhárítás 2511 4 700 4 700

Gazd. ág. összesen: 69 579 76 224 10 749 4 304 8 380 43 714

Iskolai eü. ellátás 324 407 311 96 407

Járóbeteg szakell. 58 402 67 602 35 303 13 579 4 383 60 694 2 525

Tüdőbet. gond. 16 593 16 598 8 751 3 378 16 578 20

Fogászat 10 741 12 220 6 834 2 674 11 118 1 102

Védőnői szóig. 4 766 5 251 2 887 1 133 5 251

Bölcsőde 11 127 12 341 7 153 2 932 3 552 894

Házig, szóig. 836 896 622 258 70

Szoc. étkeztet. 1 090 1 504 685

Gondoz, központ 
Családseg. szóig. 9 221 10 542 4 831 1 913 6 703 1 079
Háziorv. szóig. 700 735

Egészségű, ág. ossz.: 113 800 128 096 66 692 25 963 4 383 104 303 6 375

Napsugár óvoda 28 085 27 227 14 675 5 818 15 122 3 591

Szivárvány óvoda 29 116 30 138 15 974 6 463 14 379 4 516
Csengey G. Ált.isk. 59 450 64 421 36 788 14 270 60 280 345

1. sz. Napközi 30 784 29 672 12 384 5 016 11 162 10 248

2. sz. Ált. isk. 30 003 28 159 17 368 6 788 21 275
2. sz. Napközi 8 656 8 691 3 038 1 214 4 288 3 908
Név. tanácsadó 2 884 4 720 2 236 1 484

Alapfokú zenei k. 24 306 25 727 16 768 6 372 21 990 4 625
Közműv. könyvt. 7 715 8 036 4 028 1 761

4 602
155

Művelődési fel. 4 162 3 831 1 035 427 255
Okt. célfel. 8 308 8 610 200 62 5 348
Külföldi kapcs.

Okt. és kuit. ág. ossz.: 233 469 239 232 122 258 48 191 7 584 154 582 27 643

Kv. szervek váll. 118 226 57 18 690
GAMESZ 21 481 30 778 10 390 4 035 11 713 1 284

Szeszfőzde 1 378 2 121 579 247 2 118
Közhaszn. fogl. 7 601 10 855 7 202 3 213 5 148
Polgárőrség 450 473
Önkorm. ig. tev. 46 864 51 616 31 052 11 034 1 600 7 448
Keresk. Társ. 1 720 1 910 1 301 387
Képvis. t. díja 5 588 7 460 5 635 1 747
Területi ig. fel.

Gyámhivatal 10 577 12 282 7 350 2 606
14 208Műszak 5 166 6 175 3 842 1 347

Okmámyiroda 9 000 4 809 1 828 9 000

Közig. ág. ossz.: 100 943 132 896 72 217 26 462 13 313 35 804 4 092



TŰKOR

4. sz. melléklet - folytatás

Megnevezés: 2000. évi 2001. Évi 2001. Évi 2001. Évi 2000. Évi 2001. Évi Saját

Alcímek eredeti ossz eredeti ossz. személyi kiad. m.adót terhj. pénzm. támogatás bevétel

Szociális segély 5 969 6 089 1 343

Polgári szóig. 882 280

Nevelési segély 17 768 19 700 11700

10 308 7 7Q7 2 545

Ápolási díjak 4 331 4 557

Lakásfennt. tám. 

Családok átm.otth. 

Szoc.és gyermekj.s

5 496 1600

1000
6 391

Társ. és szocp. j. ossz.: 43 872 37221 22 259

Sport támogatás

Futball 800 840
581Sakk 100 105

Egyéb támog. 2020

Folyékony hulladék t. 600 500 500

Egyéb kifiz. ossz.: 1520 1465 1081

Céltartalék terv: 5 708

|MűködL kiad. ossz.: 563 183 620 842 271 916 104 920 33 660 318 028 81824

Lakásszámla kiad. 8 400 14 741 14 741

Felhalm. kiad. 750 487 552 025 189 904

Felhalm. kiad. összesen: 758 887 566 766 204 645

Kiadások mindössz. | 1322 070 | 1187 608 271 916 104 920 238 305 318 028 81824

6.SZ . melléklet a 2001. éti költségvetésről szóló 4/2001. (117.) sz. Képviselő-testületi rendelethez

eerF t-bo i

költségvetési szerv Kiadás Felhalmozási Működési Személyi Munkaadói Dologi Bevétel Párzmaradv. Állami hj. Átvett pée., Sajá helyi,

összesen kiadások kiadások juttatás járulék kiadások összesen TB tá n ,  hitel önkormhelyi Sajátos bev.

GAMESZ 352154 240 351914 163 206 64914 123 794 352154 14189 237904 21884 78177

Rendelő 102078 102078 54086 20 860 27132 102078 4383 94048 3647

11

51616 51616 31052 11034 9 530 51616 1600 7448 42568

Polgármesteri Hivatal

hoz tartozó szaktel. 667019 551 785 115234 23 572 8112 83 550 667019 203 392 16632 268314 178681

Polgármesteri Hivatal

718635 551785 166850 54624 19146 93080 718635 2(44992 24080 268314 221249összesen:

Önkormányzat 

kiadásai ossz.: 1172867 552025 620842 271916 104 920 244006 1172867 223 564 356 032 290198 303 073

Hküllakszla 14741 14741 14741 14741

Végösszesen: 1187 608 566763 620842 271916 1(44920 244006 1187608 238305 356032 290198 303073



10 ASZÓDI

5 . sz . m e l l é k l e t  a 2 0 0 1 .  évi k ö l t s é g v e t é s r ő l  s z ó l ó  4 . / 2 0 0 1 .  ( II. 7.)  s z .  k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  r e n d e l e t h e z

Aszód Város 2001.  évi  kö l tséve té sében  

Felhalmozási  kiadások

2001.é v i  e l ő i r á n y z a t  ezer  F t - b a n

So rs zám : M e g n e v e z é s : A lap B e r u h . c é l ú  Á F A Ös s z e s e n

I. F e l h a l m o z á s i  k i ad ás

B e r u h á z á s i  t e v é k e n y s é g

1. Ú t é p í t é s 45 125 l l  281 56 406

2. Ú t é p í t é s  k o m m . a d ó b ó l 2 800 700 3 500

3. F a lu já ró k  ú t i  8+4 lakás 5 832 l 458 7 290

4. Ipari  t e r ü le t  kial. F ö l d t e r . v á s . 400 - 400

5. Telekkia lak í t ás  k ö z m ű v e i 2 476 619 3 095

6. C s a t o r n a h á l ó z a t  é p í t é s e 229 318 57 330 286 648

7. S z e n n y v í z t i s z .  Te le p  é p í t é s e 96 720 24 180 120 900

8. G A M E S Z  g é p ,  b e r e n d e z . b e s z . 192 58 240

B e r u h á z ó sok ö s s z e s e n : 3 8 2  8 6 3 9 5  6 2 6 4 7 8  4 7 9

Felúj í tás

1. O k m á n y i r o d a 4 625 l 156 5 781

2. K ö z p o n t i  k o n y h a 5 362 l 341 6 703

3 Ö n k o r m á n y z a t i  l a k á s o k 5 961 l 490 7 451

4 V is m a io r  t á m o g .m a r a d v . f e l ú j í t . 381 95 476

l 240 6 2025 T amfa l  felúj í tás 4  VOZ

6 26 118 6 530B é r l e m é n y  ek  felúj í t ás  a

F e l ú j í t á s o k  ö s s z e s e n : 47  4 0 9 l l  8 5 2 59 2 6 1

F e l h a l m o z á s r a  átadott  p é n z e s z k ö z

1. L a k o s s á g n a k  lakás ép ít . tám. 6 375 6 3 7 5

2. PV C S V  v é g e l s z . 2 250 2 2 5 0

3. Tá r s  . telep , -nek  Á FA v i s s z a t é r . 20 401 20 401

F e lh a lm .- ra  átadott  p é n z e s z k .  ö s s z e s e n : 29  0 2 6 2 9  0 2 6

F e l h a l m o z á s o k  ö s s z e s e n /KQ 1QG 1 0 7  4 7 8 3 0  0  / O O

6 0 0  0 0 0  

4 0 0  0 0 0  

200 000 

0
B e ru h á z á s  F e lú j í tá s o k  F e lh a lm .á t

MAdatsor t  478 479 59 261 29 026-......~ ------- ----- --- ----- ---- ______
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Bevételek - Kiadások grafikonos elemzése

B evételek m egoszlása forrásonként

Állam i tám. ossz. 205 524 000

Helyi bevételek 231 150 000

TB-től átvett pe. 94 048 000
Mük.hiány 56 460 000
Műk. pénzmaradv. 33 660 000

Összesen: 620 842 000

Működési és fe lhalm ozási bev. aránya

Működési bev. 620 842 000

Felhalmozási bev. 566 766 000
Összesen: 1 187 608 000

□  Állami tám. ossz.

■  Helyi bevételek

□  TB-töl átvett pe.

□  Mük.hiány

■  Műk. pénzmaradv.

650 000 000 

600 000 000 

550 000 000 

500 000 000

Működési
bev. □  Adatsori

Működési kiadások ágazati m egoszlása

Gazdasági ág. 76 224 000
Egészségügyi ág. 128 096 000
O ktatási-ku lt. ág. 239 232 000
Közig. ág. 132 896 000
Társ. szociá lis ág. 37 221 000
Egyéb kif. 1 465 000
Céltartalék 5 708 000
Összesen: 620 842 000

250 000 000 

2 0 0  0 0 0  000  

150 000 000 

100 000 000 

50 000 000

□  Adatsori

Gazdasági
ág-

Oktatási-kult.
ág.

Társ.
szociális ág.

Céltartalék
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160 000 Ft árelőnnyel • Comfortline felszereltség alapáron +++ 160 000 Ft árelőnnyel • Comfortline

Melléklet

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520 
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

www.volkswagen.hu,wap.volkswagen.hu

A többiek sikere attól függ, 

hogy mennyire hasonlítanak őhozzá.

• Vannak autók, melyek jobban, mások kevésbé hasonlítanak az új Volkswagen Polo-hoz, De miért kellene 

a hasonlók között válogatnia, ha megveheti az igazit is? Dőljön hátra és érezze jól magát. Az új Polo 

Comfortline felszereltségi csomagjával és sportos 75 LE-s benzines, vagy dízel motorjával most nemcsak 

az utazást, hanem a 160.000 Ft-os árelőnyt is élvezheti alapáron.

• Vezető- és utasoldali légzsák

• Szervokormány

• Központi zár

• „Alfa"-rádió 4 hangszóróval, tetőantennával

• Magasságállítható kormányoszlop

• Elektromos ablakemelők elöl

’ Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

■ Magasságállítható első ülések

■ Osztott, dönthető hátsó ülés és támla

■ Fejtámlák elöl, hátul

> Elektronikus indításblokkoló

Várjuk márkakereskedésünkben.

Az ajánlat a Polo 75 LE és Polo PD TDI típusokra, korlátozott számú gépkocsira és a 2001. március 1-től kötött ügyfélszerződésekre érvényes. Az árelőny mértéke a 
karosszéria típustól függően változhat. A képen látható gépkocsi extra felszereltséget tartalmaz.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

