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TARTALOMJEGYZÉK 

AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYHEZ 
 
 

 Mutassa be szakértői összegző megállapításait és az ezek által 
generált szükséges teendőket! 

Összefoglaló - Megállapítások és következtetések 
 

 I. Jellemezze Harkány Város Önkormányzat költségvetési és 
szolgáltatás-feladatellátási helyzetét! 

 
 II. Elemezze Harkány Város Önkormányzatának kötelezettség-, és 

követelésállományát részletesen! 
II./a) Milyen a jelenlegi hitelállománya? 
II./b) Rendelkezik-e kötvénnyel? 
II./c) Értékelje röviden az adósságszolgálati helyzetét és szóljon az 

egyéb kötelezettségeiről! 
II./d) Mutassa be a követelésállományát! 
II./e) Mutassa be a helyi adórendszerét! 

 
 III. Mutassa be a Harkány Város Önkormányzatánál a támogatások 

rendszerét! 
 

 IV. Elemezze áttekintő jelleggel Harkány Város Önkormányzat 
költségvetés tervezését, költségvetési gazdálkodását! 

 
 V. Elemezze Harkány Város Önkormányzatának esetében a 

kötelezettségvállalások működési rendszerét! 
 

 VI. Mutassa be alapjaiban Harkány Város Önkormányzatának 
vagyongazdálkodási rendszerét! 

VI./a) Mutassa be a vagyonát! 
VI./b) Mi jellemzi a vagyonkimutatását? 
VI./c) Mi jellemzi a vagyonkataszterét? 
VI./d) Mi jellemzi a vagyonrendeletét? 
VI./e) Mutassa be a vagyongazdálkodási feladatainak ellátási 

rendszerét! 
 

 VII. Jellemezze Harkány Város Önkormányzatának szabályozottságát! 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 
VÉGZETT IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT ALAPJÁN 

 
Harkány Város Önkormányzata anyagi, gazdasági, szolgáltatási helyzetének 
állapotfelmérése tárgyában az Önkormányzat Polgármestere Igazságügyi 
Szakértői Megbízási Szerződést írt alá 2010. október 27-én, melyben a 
feladat elvégzésével a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t, azon belül dr. 
Szebellédi István igazságügyi-, adó-, járulék és könyvszakértőt (bjsz.: 
3992.), költségvetési minősítésű, kamarai tag könyvvizsgálót (bjsz.: 
002431.) bízta meg. 
 
Az igazságügyi szakértő a szerződésben foglalt teljesítési határidőnek 
megfelelve, 2011. január 15-ére Igazságügyi Szakértői Véleményt készített 
Harkány Város Önkormányzata gazdálkodásának állapotfelméréséről. 
 
Az igazságügyi szakértő munkája teljesítése során szakértői segédeket vett 
igénybe, akik között költségvetési minősítésű könyvvizsgálók és 
asszisztensek szerepeltek. 
 
A megbízó célja az igazságügyi szakértői vélemény elkészíttetésével az volt, 
hogy az Önkormányzat működésének releváns területeihez tartozó 
kérdések megválaszolásra kerüljenek. 
 
Ennek megfelelően jelen szakértői véleményben a nagyvonalú áttekintések 
mentén rögzítésre kerültek a tények, az azokból levonható következtetések 
és az érintett területek tekintetében a legszükségesebb teendők.  
 
A szakértőnek a feltett kérdésekre adott válaszai az Önkormányzat 
áttekintett dokumentumai, valamint az egyes területek felelős 
tisztségviselőivel folytatott interjúk tapasztalatai révén nyert információk 
alapján kerültek meghatározásra. 
 
Rögzíteni kell azt, hogy az igazságügyi szakértői vizsgálat áttekintő jellegű 
volt, így nem kérhetők számon olyan részletes adatok és megállapítások, 
amelyek egy-egy ügylethez kapcsolódnak, figyelemmel a szakértő munkáját 
meghatározó, az előzőekben már említett kérdésekre, illetve a gyors, 
összefoglaló, csak tényeken alapuló vizsgálatra. 
 
A következő oldalakon a szakértő megfogalmazza legfontosabb 
megállapításait, mely lehetőséget ad arra, hogy láthatóvá váljanak azon 
problémakörök, melyeket - a körülményeket is tükrözve - a szakértő 
bővebb leírással illet meg egy-egy kérdés megválaszolása kapcsán. 
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A szakértő felkészültségének és tapasztalatának eredményeképpen az 
igazságügyi szakértői vélemény a kérdésekkel érintett tények 
megállapítása mellett olyan következtetéseket is tartalmaz, amelyek 
feltárják a szükséges lépéseket az Önkormányzat által ellátott lakossági 
szolgáltatási rendszerrel, ennek finanszírozásával kapcsolatban, továbbá 
megfogalmazza az ezekkel a lépésekkel kapcsolatos következményeket. 
 
A szakértő összefoglaló megállapításai a környezetükből kiragadva nem 
bírnak releváns tartalommal azok számára, akik nem ismerik a szakértői 
jelentés elkészítését indukáló kérdéseket és a jelentés teljes tartalmát. 
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AZ ELLÁTÁSI, IGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI RENDSZERT ÉRINTŐ 
LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

 
1. Harkány Város Önkormányzatának feladat-ellátási rendszere 

tekintetében - ideértve intézményhálózatát, gazdasági társaságait -, 
fegyelmezett gazdálkodásra való törekvés nem tapasztalható. 
 

2. Az Önkormányzat 2010. évre kialakult adósságállománya 4,7 milliárd 
forint, amely 1 lakosra vonatkoztatva, közel 1.200.000 forint 
adósságot jelent. 

 
3. A 4,7 milliárd forintos adósságállomány a 2010. évi eredeti 

költségvetési főösszeg (2,4 milliárd forint) kétszerese! 
 
4. A költségvetés a vizsgált időszakban működési hiánnyal tervezett, 

melynek kompenzációja a felhalmozási forrásokban kerül 
meghatározásra. A működési költségvetés teljesítése 2008-ban 
hiányt, 2009-ben többletet mutat, mely utóbbi nem valós 
megtakarítás, hanem fizetésképtelenség, melyet a jelentős mértékű 
szállítói állomány igazol. 
 

5. A költségvetési gazdálkodás során a tervezett feladatellátások 
elsősorban a fejlesztések területén nem valósulnak meg, az alacsony 
forrásrealizálás miatt. 
 

6. A túlzott feladatvállalások, a pazarló rosszul szervezett gazdálkodás 
és az ellenőrizetlenül hagyott és így könnyedén elfolyó 
pénzeszközöknek köszönhetően a Városnak rövid időn belül nehéz 
gondokkal kell szembenéznie (figyelembe véve a kötvényhez 
kapcsolódó kötelezettségek teljesítését is). 
 

7. Az önként vállalt feladatok számossága - a kötelező feladatellátás 
kiegészítéseként is -, elkülönítésük hiánya a nyilvántartási 
rendszerben, és finanszírozási igényük volumene ellentmond a 
takarékos és kontrollálható gazdálkodásnak, folyamatosan növekvő 
működési forrásigényt indukálva. 

 
8. Az Önkormányzat nem rendelkezik olyan hosszú távú stratégiával, 

mely reális összhangot teremtene teherbíró képességével, valamint a 
területi és a tulajdonosi kompetenciákkal. A hosszú távú stratégiai 
tervek lényege, hogy reális tényeken alapuljanak, a tervezett 
döntések várható eredményét prognosztizálják, oly módon, hogy 
azok értelmezhetők és lebonthatók legyenek a gazdasági programok, 
illetve az éves költségvetések megalkotásához. 
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9. A megalapozott és hosszabb távra elosztott városfejlesztési irányok 
lehetőséget biztosítanak nagyobb mértékű saját forrás 
megteremtésére, fegyelmezett gazdálkodás mellett kiadási 
megtakarítások, illetve bevételi többletek feltárásával. 
 

10. Az áttekintő vizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzat 
bevétel-felderítési és realizálási képessége gyenge, sem a díjak, sem a 
hozzájárulások nem megfelelően szegmentáltak, kevés bevételt 
produkálnak. A vagyontárgy értékesítések szükségszerűségi és 
árszempontú viszonyait a továbbiakban részletesen vizsgálni 
szükséges.  
 

11. Az önkormányzati saját források lényeges komponense a helyi 
adóztatás, melynek erősítése szükséges elsősorban az adott 
kedvezmények felülvizsgálatával. A helyi adóztatás lényege az 
Önkormányzat önálló gazdasági feltételeinek támogatása.  

 
12. A hatékony helyi adóztatás célja az önkormányzati gazdálkodás 

anyagi alapjainak erősítése, mely azt jelenti, hogy az itt élők a Város 
fejlődése, az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások 
színvonalának növelése érdekében anyagilag is vállaljanak részt a 
források bővítésében. A célok között meghatározható a lakosság 
érdekeinek képviselete, illetve a lakosság teherviselő képességének 
figyelembe vétele. További célja a Város sajátosságainak maximális 
kihasználása (idegenforgalmi szerepe, természeti adottságainak 
előnyei, történelmi múltja). 
 

13. Az adóztatás lényeges eleme a megfelelő színvonalú ellenőrzés, mely 
nem csak az adók beszedésére irányuló feladat. A szerzett 
információk megfelelő alapot nyújtanak az adórendeletben foglaltak 
alkalmazhatóságára vonatkozóan, biztosítva ezzel a Város 
mindenkori forrásszükségleteihez való hozzájárulást. 
 

14. Az adópolitika meghatározását és az előkészített, egyeztetett 
adórendeletek elfogadását követően át kell tekinteni az adóbeszedés, 
ellenőrzés, és a végrehajtás komplex feladatait. 
 

15. A végrehajtó apparátusnál a nyilvántartási, elemzési, ellenőrzési 
feladatok növelésének, a beszedéshez kapcsolódó naprakész 
információk biztosításának elsődleges feladatként kell szerepelniük. 
A végrehajtás feladatait önálló bírósági végrehajtókkal 
eredményesebben és költségtakarékosan lehet erősíteni. 
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16. A közvetett támogatások között szerepeltetett adó-, pótlék-, 
bírságtörlések, méltányossági elengedések, mérséklések az 
adóalanyok erre irányuló kérelme alapján, az Önkormányzat 
jegyzőjének elrendelő határozatával kerülnek engedélyezésre. 

 
17. Több mérséklésnek, elengedésnek helyt adó határozat 

vonatkozásában megállapításra került, hogy a kérelem kizárólag az 
adópótlék elengedésére irányuló kérést tartalmazza, indokolás 
nélkül, indokolása nem felel meg az elengedés, illetve mérséklés 
feltételeinek, vagy az elbíráláshoz szükséges alapadatokat nem 
tartalmazza (adatok közlésére, adatlap kitöltésre történő felhívás 
elmaradt). 

 
18. Az adó-, bírság-, illetve pótlékelengedések vonatkozásában az 

Önkormányzat nem tartotta be minden esetben a jogszabályi 
előírásokat. A kérelemnek a jegyző az indokolás hiánya, vagy nem 
megfelelő indokolás ellenére helyt adott, a kérelmek 
megalapozottságának vizsgálatához szükséges adatok közlésére, 
adatlap kitöltésére a kérelmezőt az esetek nagy részében nem hívta 
fel. 

 
19. A jelenlegi költségvetési helyzetben először az Önkormányzat 

feladat ellátási volumenéről szükséges dönteni, figyelemmel a 
szolgáltatások elvárható szinten történő biztosítására, majd 
valamennyi szolgáltatási, közszolgáltatási feladatot ellátó 
szervezettől megfelelő fegyelmet követelni. 
 

20. Az eredetileg tervezett pénzügyi kondíciókat több mint 1 milliárd 
forinttal rontotta 2009. évben a jelentős mértékű (854.479 eFt) 
előirányzat-csökkentés. A bevételek teljesítése 213.072 eFt-tal, a 
kiadásoké pedig 207.421 eFt-tal maradt el a módosított 
előirányzattól.  
 

21. 2010. évben az előzőek ellenére, közel az előző évi szinten kerültek 
meghatározásra a gazdálkodás pénzügyi paraméterei, jelentős 
mértékű felhalmozási bevétellel, mely olyan ingatlanértékesítési 
tervet is magában foglal, melynek realitása magas kockázatot jelent. A 
hosszú lejáratú hitelfelvétel, tekintettel a működési hiány mértékére 
(a tervezett kiadás 30,3 %-a), a kockázatos ingatlan értékesítésre 
alapvetően a működést tervezi finanszírozni. 
 

22. Az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2007-2010. évi 
hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát nem 
vizsgálata a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
92. § (13) bekezdése ellenére. 
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23. A működési költségvetést alapvetően az évről-évre növekvő 
mértékű szállítói és egyéb (hitel, kölcsön) kötelezettségek terhelik, 
mely a költségvetésben az adott évi kiadásokat torzítja. 
 

24. Az Önkormányzat költségvetését jelentős mértékű eladósodottság 
jellemzi, mely a 2007. évtől folyamatosan növekedett. 
 

25. 2007. évben svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki 2.600.000 eFt 
összegben, melynek év végi értékelése 2008. évben nem történt meg. 
Ennek hatására a 2008. évi mérlegben a hosszú lejáratú 
kötelezettségek a valós értéknél 434.705 eFt-tal alacsonyabb 
összegben szerepeltek. Az értékelés 2009. évi realizálása jelentős 
növekedést indukált a kötelezettségek állományában. 
 

26. A kötvénykibocsátással a 2007. március 30-ig felvett és fennálló 
külső források által keletkező fizetési kötelezettségek fedezetét újabb 
hitel felvétele jelentette, ezáltal az Önkormányzat olyan helyzetbe 
került, melyben az eladósodottság által generált hitelspirál egyre 
erősödött és a rendelkezésre álló költségvetési kereteket feszítette 
szét. 
 

27. 2007. március 30-án megtörtént a külső forrás folyósítása és 
ugyanezen a napon az ERSTE Bankkal szemben fennálló 1.650.000 eFt 
összegű az előző évben felvett rövid lejáratú hitel kötvényforrásból 
való rendezése.  
 

28. A kötvényforrásból kiváltásra került továbbá szintén az ERSTE 
Bankkal szemben fennálló 193.000 eFt-os hitel, illetve az OTP 
Bankkal, valamint a Szigetvári Takarékszövetkezettel szembeni 
kötelezettség 576.417 eFt összegben. 
 

29. A kötvény folyósításának árfolyama 152,34 Ft/CHF, a korábbi 
hitelek rendezésének árfolyama 173,72 Ft/CHF volt, melynek 
értelmében az Önkormányzat 203.315 eFt összegű 
árfolyamnyereséget könyvelhetett el. Ennek célszerű felhasználása 
kamattörlesztés, az Önkormányzat azonban fejlesztési feladatok 
megvalósítására fordította. 
 

30. A fejlesztési célú felhasználások összege 380.917 eFt, mely magában 
foglalja a realizált árfolyamnyereséget. Ezen fejlesztések tekintetében 
a szakértő mintavételes vizsgálatot végzett és megállapította, hogy 
sok esetben nem megtérülő, de még több esetben szükségtelen, 
illetve olyan beruházásokról van szó, melyek finanszírozásának a 
legcélszerűbb módja, nem kötvénykibocsátás útján szerzett forrás.  
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31. A kötvénykibocsátásból származó bevétel, elsődlegesen tehát a 
meglévő hitelek kiváltását jelentette, legnagyobb mértékben a 
Gyógyfürdő részvényeinek megvásárlását finanszírozó hitel 
vonatkozásában. Ennek értelmében a Gyógyfürdő működésének, 
hosszú távon nyereséget kell teremtenie, mely folyamatos 
többletforrást biztosíthat a tulajdonos Önkormányzat számára, a 
fentiekben már érintett kötelezettség teljesítésének biztosítása 
érdekében. 

 

32.  A Gyógyfürdő a vizsgált időszakban több esetben is kölcsönnel 
támogatta az Önkormányzat működési hiányát, ilyen formán azonban 
a Társaság likviditása került veszélybe. A kölcsön nem a gazdálkodás 
eredményét jelenti, hanem forráskivonást, ami helytelenül az 
Önkormányzat működését és nem a kamat és tőke terheket 
támogatja. 

 

33. 2009. január 1-jén a kötvényforrás vonatkozásában lekötött 
bankszámla egyenlege kevesebb, mint 1,5 millió forint volt, szemben 
a 3 milliárdos kötelezettséggel, mely törlesztésének megkezdése 
2011-ben aktuális.  
 

34. A kötvénykibocsátásokhoz nem készült közép-, illetve hosszú távú 
terv, mely a tőke és kamattörlesztési kötelezettségek teljesítésének 
bemutatására szolgál, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó 
működési többletköltségek finanszírozási módját prognosztizálja. 
 

35. Az Önkormányzat adósságállománya 0,4 milliárd forint szállítói és 
egyéb rövid lejáratú kötelezettségből, 3,8 milliárd forint 
hiteltartozásból, 0,5 milliárd forint kezességvállalásból áll, ami 
összességében 4,7 milliárd forinttal, a 2010. évi eredeti költségvetési 
főösszeg (2,4 milliárd forint) kétszerese! 
 

36. Az Önkormányzat további hitelfelvételi képessége behatárolt, 
lényegi szerkezeti változtatások nélkül komoly likviditási gondok 
keletkeznek, ugyanis a már meglévő hitelállomány kezelhetetlennek 
minősíthető. 
 

37. Az Önkormányzat intézményrendszere 1 önállóan működő és 
gazdálkodó intézményt (Polgármesteri Hivatal) és 7 önállóan 
működő intézményt foglal magában. 

 

38. Láthatóan túlfinanszírozott, illetve túlvállalt az oktatási ágazat 
(gimnáziumi oktatás, zeneoktatás). Szükség van egyrészt a 
kihasználtság feltérképezésére, másrészt a nem kötelező feladatok 
minimalizálására, lehetőség szerinti megszüntetésére, annak 
érdekében, hogy a kötelező feladatok ellátása hosszú távon is 
biztosított legyen. A feladat-meghatározások során mindvégig 
törekedni kell a takarékosságra. 
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39. A pénzügyi korlátok mellett jelenleg nincs megfelelő érdekeltség a 
takarékos gazdálkodásra.  Szükség van a költségvetési gazdálkodás 
stabilitásának kialakítása érdekében az intézményvezetők felelősségi 
körének hangsúlyozottabb érvényesítésére, hiszen ennek az önállóan 
működő intézmények esetében is meg kell történnie. Az optimális 
gazdálkodás feltétele a feladatellátás, a szolgáltatásnyújtás 
racionalizálása. 

 
40. Az Önkormányzat feladatellátási rendszerét alapvetően a rosszul 

strukturáltság jellemzi amellett, hogy különösebb átgondolások 
nélkül for-, és non-profit szervezetek bevonásával végzi 
tevékenységét.  
 

41. Az Önkormányzat számára a legtöbb ponton előnytelen, és mind 
jogi, mind gazdasági szempontból megkérdőjelezhető szerződéses 
gondokat tapasztalt a szakértő. 
 

42. A feladatellátáshoz kapcsolódóan hiányoznak a közfeladat-ellátási 
szerződések, mely a vonatkozó Európai Uniós Jogszabály betartását 
jelenti és nem szabályozottak a bevétel-beszedési kompetenciák sem. 
 

43. A szerződések átvizsgálása alapján egyértelműen megállapítható, 
azok többségének nem megfelelő jogi státusza. A megállapodásokat 
támogatási, vállalkozási, esetleg megbízási szerződésekkel kell 
kiváltani.  
 

44. Az Önkormányzat 2010. szeptember 1-jén engedményezési 
szerződést kötött a T.A.X. TEAM Security Személy- és Vagyonvédelmi 
Kft.-vel, a Kft.-nek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel szemben fennálló 
8.500 eFt értékű követelésével, illetve annak kamataival 
kapcsolatban, összességében 11.309 eFt összegben. A felek 
megállapodtak, hogy amennyiben az engedményes (az 
Önkormányzat) a szerződésben meghatározott határidőre az 
engedményezés díját, vagy annak egy részét nem teljesíti, úgy köteles 
a fennmaradó díj összegének erejéig a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-ben 
meglévő részvényeinek a névérték 9,05-szörös értéken történő 
átadásával teljesíteni, egy éves visszavásárlási joggal. Az 
engedményezési szerződés megkötéséhez az abban biztosítékként 
meghatározott részvényátadáshoz képviselő-testületi döntés nem 
született! 

 
A szerződés első pontjában helytelen a megfogalmazás, az 
engedményezőnek tartozása áll fenn a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel 
szemben, nem pedig követelése.  
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45. Az Önkormányzat és a Rechter Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. 
között 2008. január 23-án adásvételi és vételi jogot megállapító 
szerződés jött létre, melyben a felek foglalót kötöttek ki, a foglalót a 
vevő megfizette. A szerződés 2009. október 24-én módosításra került, 
rendelkeztek az adásvételi szerződés érdekmúlás miatti közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a vevőnek visszajáró 
foglaló aznap megkötött részvény-adásvételi szerződésben 
meghatározott vételárba történő beszámításáról. Nem tisztázott, hogy 
az Önkormányzat részéről milyen érdekmúlás következett be, így az 
sem tisztázott, hogy a foglaló jogosan járt-e vissza. 

 
46. A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban, 

valamint az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban 
foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat az egészségügyi 
alapellátást szerződéses jogviszony létesítésével biztosítja. 
 
Erre vonatkozóan 12 db, határozatlan időre szóló szerződés került 
megkötésre, melyek főszabályként a házi orvosi, foglalkoztatás 
egészségügyi, orvosi ügyeleti, asszisztensi feladatokat, iskola-
egészségügyi és fogorvosi alapellátást biztosítják. A szerződések nem 
szabályozzák megfelelően a kötelező ellátások megfelelő színvonalú 
biztosítását, a finanszírozást, elsősorban a közvetett támogatások 
tekintetében.  

 
47. A háziorvosi ügyelet - mely vállalt feladatellátást is magában foglal -, 

fenntartásának költségei jelentős terheket jelent az egyébként is 
komoly gondokkal küzdő Önkormányzatnak. 

 
48. A fogorvosi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződésekben 

foglaltak ellentmondást tartalmaznak az ellátás helye, illetve a 
használt eszközök vonatkozásában. Az egyik pont az ellátást az 
Egészségházon kívülinek, az eszközöket a megbízott tulajdonának 
definiálja, a következő pontokban pedig ugyanezt az 
Önkormányzathoz delegálja.  
 

49. A helyszíni interjúk során megállapítást nyert, hogy a fogorvosi 
alapellátást a vállalkozó orvosok saját rendelőjükben, saját 
eszközeivel biztosítják. Ezért az Önkormányzat térítési díjat fizet a 
szerződésben foglaltak szerint. Ezzel, az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, az ellátáshoz szükséges vagyonelemek (rendelő, eszközök) 
hasznosítása nem történik meg, mely ilyen formán többletköltségeket 
indukál.   
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50. Az Önkormányzat szerződéses megállapodásokat köt életjáradék 
folyósítására vonatkozóan, ingatlanért cserébe. Az életjáradékra 
vonatkozóan a Képviselő-Testület nem rendelkezett (rendelet, 
határozat), mely alapján nem állapítható meg az esélyegyenlőség, 
azaz, hogy a lakosság mely rétegét érinti, érintheti a kedvezmény. Az 
életjáradéki szerződésben foglalt kötelezettség hosszú lejáratú, 
melyet minden évben az adott év költségvetésében szerepeltetni kell, 
s mint ilyen a többéves kihatású döntések között feltüntetésre kell 
kerüljön. 

 
51. Az Önkormányzat ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos szerződései 

olyan tulajdonjogszerzéseket jeleznek, melyekkel kapcsolatosan nem 
megállapítható a hasznosítási szándék.  Az interjúk során nyert 
információk alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 
településrendezési terv megvalósítása okán vásárolt ingatlanokat. A 
településrendezési tervben foglaltakat folyamatosan aktualizálni 
szükséges annak érdekében, hogy az aktuálisan kialakult pénzügyi 
gazdasági helyzetben kontrollálatlan ingatlanvásárlásokra ne 
kerüljön sor.  
 

52. Az Önkormányzat elsősorban különböző egyesületeket részesít 
működési támogatásban, melyre vonatkozóan támogatási 
szerződések nem kerültek megkötésre és nem került 
paraméterezésre az sem, hogy számadási kötelezettségüknek az 
egyesületek milyen formában tegyenek eleget. 
 

53. A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, alapítványok, illetve 
egyesületek tekintetében támogatási szerződés megkötése szükséges, 
melynek formáját és tartalmát törvények szabályozzák. 

  
54. Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszáma 

(113 fő) messze meghaladja azt a létszámot, melyet a Város nagysága, 
lakosságszáma, az önkormányzati feladatellátás (kötelező és önként 
vállalt) teljes köre, színvonala, a hatósági és egyéb ügyek volumene 
indokolttá tenne. 
 

55. Jelen állapotában nem felel meg a korszerű, költségtakarékos 
közigazgatási szervezet követelményeinek, ugyanis egy-egy komplex 
feladat különböző szervezeti egységekben, nyilván különböző 
szervezeti irányítás mellett kerül végrehajtásra és így apparátuson 
belül eltérő szintű redundanciák, vagy esetenként néhány feladat 
vonatkozásában a végrehajtás elmaradása jelenik meg. 
 
 
 



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 13 

 
56. A Polgármesteri Hivatal feladataihoz rendelt létszám releváns 

szempontok szerinti összehasonlítás alapján túlburjánzó, és ami a 
nagyobb gond, hogy ezen túl a szervezeti felépítésében elvész a 
hatékony működési elv, melynek korrekcióját követően a létszám, 
illetve a szakmai megoszlása is felülvizsgálásra szorul. 

 
57. A Polgármesteri Hivatalban működő Városgondnokság feladatainak 

ellátása során 2 fő köztisztviselőt és 58 fő közalkalmazottat 
foglalkoztat. A foglalkoztatottak közül 6 fő sofőr, illetve 2 fő, mint a 
sofőrök vezetője kerül alkalmazásra. A feladatuk az Önkormányzat 
tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek működtetése. Az 
Önkormányzat 3 mikrobusszal, 1 személyautóval, 1 autóbusszal és 2 
kisbusszal rendelkezik. A buszok használata nem folyamatos, illetve a 
feladatellátás volumenét tekintve, ezek számossága túlzó, figyelembe 
véve a kapcsolódó személyi és fenntartási költségeket, ez felveti 
annak szükségességét, hogy mind a buszok számának, mind az 
alkalmazott gépjárművezetők létszámának felülvizsgálata 
megtörténjen.  
 

58. A szakmunkások (9 fő) és a fizikai alkalmazottak (41 fő) 
létszámszükségletének meghatározásához a feladatellátás 
mennyiségének és folyamatosságának felülvizsgálata szükséges, 
illetve költség-haszon elemzés elvégzése, annak érdekében, hogy az 
általuk végzett önkormányzati feladat piaci szereplővel történő 
„behelyettesítésének” pénzügyi paraméterei ismertté váljanak, 
megtakarítási törekvések céljából. Célszerű ezen feladatok 
tekintetében a közhasznú, közcélú feladatellátás kiszélesítése 
(közmunkások foglalkoztatása), mely külön támogatást is jelent. 
 

59. Harkány Város Önkormányzat több társulásnak a tagja, melyek 
között a társulások sokféle típusa is megfigyelhető.  
 

60. A társulásban való részvétel célja, hogy a társulásos formában 
nyújtott szolgáltatást, a társult önkormányzatok lakosság számával 
arányosan igénybe vehessék. Ezt feltételezve kell a működés 
finanszírozásának megosztását szabályozni. Ennek hiányában 
kialakulhat azon állapot, mely nagyságrenddel jelentősebb terhet 
jelent Harkány Város Önkormányzata számára a többi 
önkormányzattal szemben. 
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61. Az Önkormányzat társulási szerződéses rendszere igen szövevényes 
és sok esetben nem szabályszerű. Több olyan szerződés van, mely 
már nem aktuális, de hatályon kívül helyezése nem történt meg, és 
alapvetően a társulások számossága is megkérdőjelezhető. 
Ugyanazon feladatok ellátására több társulás is létrejött, mely nem 
jelent gondot abban az esetben, ha az Önkormányzatra aránytalanul 
nagyobb terheket nem ró, azonban a szakértő jelen állapotban erről 
nem tudott megbizonyosodni. 
 

62. Az eredeti társulási megállapodás az új, megváltozott paraméterek 
ismeretében nem került aktualizálásra, mely több szempont, de 
elsődlegesen az abban szereplő működési támogatás társult 
önkormányzatok közötti megosztásának elavultsága miatt 
nélkülözhetetlen. 
 

63. A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásba való belépés többlet 
normatíva igénylés reményében valósult meg, érdemi feladatok 
ellátásáról azonban nincsen szó. Harkány Város Önkormányzata 
önállóan működő intézményeinek Siklósi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak való átadásával racionalizáltabb társulási szervezeti 
felépítés lenne tapasztalható. 
 

64. Jelenleg egyértelműen nem állapítható meg, hogy a Város, a 
feladatellátásban történő részvétel mértékéhez viszonyítva nagyobb 
részt vállalna a társulások finanszírozásában, azonban azt biztosan 
elmondhatjuk, hogy a társulási szerződéses rendszer a fentiekben 
leírtak szerint igen zavaros, így előállhat azon eset, hogy a jelen 
társulások a társulási formák igazi céljait nem produkálják, mindazon 
túl, hogy a költségmegosztásra való törekvés halvány nyomait lehet 
csak látni.  
 

65. A társulási költségek vonatkozásában kitapintható 
aránytalanságokat csak részletes szakértői vizsgálattal lehet 
felderíteni. 
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A FELADATELLÁTÁSOKKAL ÉS A TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
66. Az Önkormányzat működési célrendszere és irányai alapvetően nem 

meghatározottak annak ellenére, hogy a gazdasági társaságoknak, 
illetve az államháztartáson kívülre adott támogatásoknak ezt az 
elhatározási kört kellene támogatni, illetve a feladatellátások 
megvalósítását segíteni. 
 

67. Az Önkormányzat nem rendelkezik 100%-os tulajdonú gazdasági 
társasággal. A szakértő az 50 % feletti részesedésű társaságok 
feladatait és támogatási rendszerét vizsgálta. 

 
68. Az Önkormányzat 99,93 %-os részesedéssel rendelkezik a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt.-ben. A gazdasági társaságnak az Önkormányzattal 
szemben fennálló kintlévőségei (vevő követelés és adott kölcsönök) 
jelentős mértékűek, mely ily módon hozzájárult a Társaság likviditási 
helyzetének a romlásához, olyan kockázatos helyzetet teremtve, 
amely alapvetően veszélyezteti a vállalkozás folytatásának elvét. 
 

69. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, mint kölcsönadóval kötött 23.000 
eFt, illetve 17.000 eFt összegekre vonatkozó kölcsönszerződések 
megkötéséhez szükség lett volna a Képviselő-testület 
hozzájárulására, ilyen hozzájárulást azonban nem kapott. 
 

70. Az Önkormányzattal szemben fennálló vevő követelések legnagyobb 
része a hőenergia szolgáltatási szerződések teljesítésén alapul. A 
Gyógyfürdő hőenergiát értékesít az Önkormányzat több 
intézményének (Egészségház, Művelődési Ház, Iskola, Óvoda) is.  
 

71. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-nak, az Önkormányzat részére nyújtott 
pénzkölcsönből fakadó követelésének jogosságát Harkány Város 
Önkormányzat tartozáselismerő nyilatkozatában rögzítette. A 
Társaság által nyújtott kölcsön törlesztése és a kamatfizetés ez idáig 
nem történt meg. 
 

72. A Gyógyfürdő Zrt. által az Önkormányzat részére nyújtott kölcsön 
konstrukció alapján megállapítható, hogy a Társaság ily módon 
kialakult folyamatos likviditási gondjait hitel felvételével 
kompenzálja. Közvetett úton értelmezve, a Társaság hitelfelvétellel 
biztosítja az Önkormányzat számára nyújtott kölcsön fedezetét. 
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73. Figyelembe kell venni azt is, hogy ugyanez önkormányzati oldalról is 
problémákat vet fel, hiszen ez a kölcsön útján megvalósított burkolt 
„hitelezés” nem ellenőrzött, az Önkormányzat hitelfelvételi 
maximumában nem került feltüntetésre. Ez is hatással lehetett azon 
tényre, miszerint az Önkormányzat költségvetésének kétszeresét éri 
el az adósságállomány mértéke.  
 

74. A Tenkes Dekorációs Műhely Kft.-ben, illetve a Tenkes 
Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú Kft.-ben az Önkormányzat 70 %, 
illetve 60 %-os részesedéssel rendelkezik. Ezen gazdasági társaságok 
alapvetően közfeladatokat látnak el az Önkormányzat vagyonának 
igénybevételével, azonban közfeladat-ellátási, finanszírozási 
szerződések nem kerültek megkötésre. 
 

75. Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú Kft. a Művelődési Ház 
üzemeltetése során beszedett belépődíjakat saját nevében, saját 
számlájára számolja el, mely a megállapodások hiányát tekintve 
szabálytalan. 

 

76. Ha az Önkormányzat nem ad át dologi-anyagi jogot a gazdasági 
társaságnak, akkor önkormányzati bevételként kell elszámolni a 
vagyonhasznosításból származó bevételt és ezekre kötelezettséget 
csak akkor vállalhat a gazdasági társaság, ha azt az Önkormányzat 
költségvetésébe a megfelelő címekre beemelik. 
 

77. Az Önkormányzat a Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú 
Kft.-nek működési célra ad át pénzeszközöket, melynek nincsen jogi 
alapja. 
 

78. A 2009. évi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy 21 millió 
forint nagyságban finanszírozza az Önkormányzat az 
államháztartáson kívüli szervezeteit (nagy részben sportszervezetek, 
alapítványok, egyesületek, és gazdasági társaság1). 

 

79. A pénzeszköz átadásnak meghatározott tartalmi elemekből álló 
(finanszírozási ütem, elszámolási határidők, stb.) közfeladat ellátási 
szerződésen, kiírt pályázatok esetében támogatási szerződésen kell 
alapulnia, mely hiányzik Harkány Város Önkormányzatának 
esetében. 
 

80. Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató - külön törvényben 
meghatározott feltételekkel - köteles meghatározott időponttól a 
megrendelő számára folyamatosan és biztonságos szolgáltatást 
nyújtani, a megrendelő pedig időszakonként visszatérően 
kompenzációt fizetni. 
 

                                                             
1 Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú Kft. 
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81. A közszolgáltatási feladatok kiszervezése - közszolgáltatási 
szerződés alapján - megfelel annak a követelménynek, amely keretein 
belül különböző közszolgáltató költségvetési szervekkel a for-, vagy 
non-profit szervezetekkel történő feladatellátás finanszírozási alapja 
megteremthető. 
 

82. Az igazságügyi szakértő által vizsgált időszakban alapvetően a 
tulajdonos Önkormányzatnak nem volt megfelelően pontos és 
naprakész információja a többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 
működéséről, mely a kritikusnak minősíthető likviditási helyzetben 
kockázatos. 
 

83. A bemutatott többségi tulajdonú gazdasági társaságok működése 
kontrollálatlan, működésükkel szemben az Önkormányzat 
hatékonysági, gazdaságossági és eredményességi követelményeket 
nem támaszt.  

 
 

A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS 
LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
84. A költségvetési tervezése alapvetően bázis szemléletű. Bár a 

személyi juttatások tervezése munkavállalónként történik, melynek 
célja az előirányzatokban rejlő tartalékok kiszűrése. Az ilyen módon 
való költségtervezésnek akkor van értelme, ha a feladatmutatók 
felülvizsgálatát követően kerül alkalmazásra. Jelenti ez például az 
óvodai, vagy iskolai ellátásban rejlő nem kötelező feladatok 
kiszűrését és megszüntetését. Ekkor lehet valós megtakarítást 
realizálni, melynek szükségességét a személyi juttatások 
nagyságrendje indokol. 

 
85. A dologi kiadások tervezésénél nem alkalmaz az Önkormányzat 

helyileg kialakított normákat, elsősorban azért, mert az ezen a címen 
való tervezést jelentős mértékben befolyásolja, sőt a kialakult 
kereteket torzítja az előző évi szállítói kötelezettségek mértéke.  
 

86. A beruházások tervezése a Műszaki Osztály bevonásával történik. Ez 
alapvetően a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetben teljesen 
minimálisra redukált tétel, csak a legszükségesebb fejlesztések 
tervezése történik, melyek a működést és a pályázati önerőt 
biztosítják. 
 
 
 



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 18 

87. Figyelembe kell venni, hogy egy ponton túl a forrásokat már nem 
lehet tovább növelni és ekkor a kiadások csökkentésére van szükség. 
A feladat meghatározások során mindvégig törekedni kell a 
takarékosságra. 

 
88. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, mely alapvetően csak 

szerződések nyilvántartásaként funkcionál, excel program 
támogatásával történik. Ez sok esetben nem a naprakész állapotot 
tükrözi, mindamellett rendkívül nehezen kezelhető és a szakértő 
számára egyértelműen nem értelmezhető. 
 

89. A nyilvántartás nem szolgálja a kötelezettségvállalás alapját jelentő 
szabad keret meghatározását, mely nemcsak és nem elsősorban az 
előirányzat maradványokat jelenti, hanem a realizált forrásokat is 
figyelembe veszi. Év végén halmozott összegként jelenik meg a 
kötelezettségvállalások mértéke, ennek megfelelően a nyilvántartás 
sem céljának, sem a jogszabályi előírásoknak nem fel meg.  
 

90. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kötelezettségvállalásban 
szereplő előirányzatok folyamatos aktualizálására sor kerüljön 
annak érdekében, hogy a bevételi elmaradások alapján a kiadási 
címek előirányzatának módosítása biztosítsa a valós fedezetet. 
 

91. A kifizetések megalapozásához tehát elengedhetetlen a források 
realizálódásának rendszeres ellenőrzése, elmaradás esetén az 
azonnali korrekció. Ellenkező esetben a kötelezettségvállalás 
kiadásorientált, mely likviditási gondokat, esetleg 
fizetőképtelenséget okoz.  
 

92. A kötelezettségvállalások kezelése során, a delegált hatáskörök 
figyelembe vételével a különböző osztályok tekintetében olyan 
kontrollkörnyezetet kell kialakítani, mely maradéktalanul 
megalapozza az előirányzat túllépésének, illetve a bevételi 
elmaradásból indukált fedezetlen kötelezettségvállalás tilalmát. 
 

93. Az Önkormányzat pénzügyi feladatait, nyilvántartásait nem 
támogatja korszerű informatikai háttér, integrált pénzügyi rendszer, 
mely biztosítaná a jogszabályi elvárásokat. A helyileg kialakított 
nyilvántartások nem garantálják a számviteli zártságot, mely a 
beszámoló valódiságára vonatkozóan magas kockázati tényezőt 
jelent. 
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A VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS 
LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
94. Az önkormányzatok gazdálkodásának egyik alapvető pillére az 

önkormányzati vagyon. A működésből származó saját és támogatási 
bevételek mellett lényeges erőforrásként kell számításba venni a 
vagyon megfelelő hasznosítását, melynek elsődleges feladata a 
vagyonelemek bővítése, visszapótlása, illetve az állagmegőrzése. 

 
95. Az Önkormányzat esetében alapvetően „nincsen 

vagyongazdálkodás”, de ha van is, akkor az Önkormányzat 
érdekeinek figyelembevételével nem képes a források indukálására, 
megfelelő szervezeti egységekénél történő elhelyezésére. 
 

96. A vagyonkezeléssel kapcsolatosan általános érvényű 
követelményeket kell megfogalmazni, mint az önkormányzati 
primátus ellenőrzési, valamint szervezetirányítási kompetenciáinak 
kialakítása és azok megőrzése, mely a Harkány Város 
Önkormányzatánál nem történik meg. 

 
97. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait a Polgármesteri 

Hivatalon, illetve az Önkormányzat vagyonának igénybevételével 
közfeladatot ellátó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok útján látja el. Jelen állapotok szerint nincs olyan 
finanszírozási, feladat-ellátási szerződés, amely szabályozná az 
általuk ellátandó közfeladatok körét.  
 

98. A Polgármesteri Hivatalban a fejlesztés, fenntartás feladatai nem 
különülnek el megfelelően egymástól. 

 
99. A vagyonkimutatás az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, 

beruházásokat és üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott 
eszközöket mutatja be. A befektetett pénzügyi eszközcsoport 
egyáltalán nem kerül bemutatásra, továbbá nem tartalmazza az 
Önkormányzat vagyonát törzsvagyon, illetve törzsvagyonon kívüli 
egyéb vagyon (forgalomképesség szerinti) megbontásban.   
 

100. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésben meghatározottakat a 
vagyonkimutatás nem tartalmazza. 
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101. A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter között eltérés 
tapasztalható, a vagyonkataszterben 37.591 eFt-tal magasabb érték 
szerepel, mint a vagyonkimutatásban.  
 

102. Az Önkormányzat vagyonrendelete alapvetően a helyi igényeknek 
és a jogszabályi előírásoknak minimálisan megfelelő, de nem 
tartalmaz minden hasznosítási lehetőséget. Nem történik meg az 
önkormányzati vagyon megfelelő módon történő kategorizálása. 
 

103. A vagyonelemeknek, a stratégiai, tranzakciós és üzleti vagyon 
csoportokba történő összevonásának eredményeként a 
vagyonkategóriák praktikusabban mutathatják a gazdálkodási 
lehetőségeket, amellett, hogy az önkormányzati törvény szerinti 
vagyonkategorizálásnál szabadabban kerülhetnek kialakításra az 
egyes szegmensek. 
 

104. Az önkormányzati törvény szerinti vagyonstruktúra nagyobb 
állományt tartalmaz, mint az ingatlangazdálkodás körébe vonható 
tárgyiasult, illetve immateriális vagyonstock, de önmagában a 
kategorizálásnak és az e szerinti gazdálkodási folyamatoknak le kell 
képezniük a törvény szerinti vagyon-szegmentációt.  
 

105. A rendelet nem alkalmas arra, hogy alapul szolgáljon a Város 
vagyongazdálkodási feladatok ellátása során. 
 

106. Rendeleti szinten a döntési kompetencia, az elvégzendő feladatok, 
továbbá a számonkérés vonatkozásában nincsenek egyértelműen 
meghatározott feladatellátási hatáskörök. 
 

107. Nincsenek megfelelően kidolgozva az értékesítési szabályok, 
továbbá a közbeszerzésekkel kapcsolatosan sem tartalmaz megfelelő 
mélységű előírásokat a rendelet.  
 

108. További vizsgálat tárgyává kell tenni a döntési jogkörök pontos 
konzisztenciájának áttekintését és megteremtését, figyelemmel arra, 
hogy a jelenlegi szabályozás és a néhány helyen tetten érhető 
gyakorlat első áttekintésre diszharmóniákat mutat.  
 

109. A vagyonrendelet keretén belül meg kell teremteni az Európai 
Uniós előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződések 
alkalmazási körét, és elszámolási rendszerét, valamint a 
kompenzációs elveket és nyereség-kategóriákat, amelyek 
alkalmazására sor kell, hogy kerüljön. 
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A SZABÁLYOZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS 
LÉNYEGESEBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
110. A széles autonómiával felruházott önkormányzati rendszer 

törvényes működése csak úgy értelmezhető, ha a magasabb szintű 
jogszabályok helyi viszonyok közötti megvalósítására helyi 
szabályzatok készülnek, melyek konzekvensen alkalmazkodnak a 
helyi döntési és működési mechanizmusokhoz egységes és 
áttekinthető formában. 
 

111. Szabályzatba célszerű foglalni az önkormányzaton belüli működés 
kapcsán a jogokat és kötelezettségeket, meghatározott feltételek 
fenntartására irányuló követelményeket, az egész szervezetre 
vonatkozó eljárás és szabályrendszert. 
 

112. A szabályzatok jellemzően a hivatali és az intézményi működést 
veszik célba, e dokumentumok fontos funkciója, hogy kijelölik a 
hatásköröket, felelősséget, determinálják a személyre szóló 
munkaköri leírásokat is. 
 

113. A szabályzatoknak tehát nem öncélú dokumentumoknak, de a 
munkát aktívan támogató iránymutatásoknak kell lenniük. A 
szabályozás nem megfelelő volta a rendkívüli helyzetekben derül ki, 
amikor az érintettek az írásba foglalt szabályok értelmezésével 
próbálják azonosítani a nem szokásos helyzetben lehetséges 
megoldásokat, a mozgásterüket. 
 

114. A szabályzatoknak e mellett a mindenkori jogszabályi előírások 
változásait követniük kell, ami alapvetően egy folyamatos 
tevékenységet igényel. 
 

115. Harkány Város Önkormányzata nem rendelkezik pályázati 
szabályzattal, mely szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat 
eredményesen felkészülhessen az európai uniós források 
igénybevételére. (Ehhez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék is 
észrevételt tett ellenőrzése során.)  A szabályzat elkészítésének célja 
az európai uniós források igénybevételére és az elkövetkezendő 
időszakban várható támogatások felhasználásának szervezettségére 
történő felkészülés tükrében az Önkormányzat alkalmas legyen a 
források korlátlan, illetve maximális mértékű megszerzésére. 
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JAVASLATOK HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA 
AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT ALAPJÁN 

 
1. Az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságához szükség van 

feladat-ellátási, működési és fejlesztési koncepció középtávra történő 
meghatározására. 
 

2. A középtávon megfogalmazott célrendszer alapvető kritériuma kell 
legyen az adósságnövekedés megállítása és egy koordináltabb, 
valamint fenntarthatóbb működés kialakítása. 
 

3. Olyan hosszú távú stratégiát kell készíteni, mely reális összhangot 
teremt az Önkormányzat teherbíró képességével és egyaránt a 
területi, tulajdonosi kompetenciákkal, valós tényeken alapulva, és a 
tervezett döntések várható eredményét is prognosztizálva. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokat pontosan fel kell 

térképezni és hatékonysági elemzéseket kell végezni, melyek alapján 
meghatározható a valóban szükséges munkavállalói létszám. 
 

5. A többségi tulajdonban lévő, közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságokkal szemben eredményességi követelményeket kell 
állítani, és közfeladat-ellátási szerződéseket szükséges alkalmazni. 
 

6. A társulási megállapodások korszerűsítésére, a tag önkormányzatok 
hozzájárulásának (költségmegosztás) felülvizsgálatára, 
aktualizálására, az átfedések megszüntetésére, a többcélú kistérségi 
társulási forma előnyeinek nagyobb mértékű kihasználására van 
szükség. 
 

7. A szerződéses formában működő egészségügyi ellátást kötelező 
alapellátásra szükséges korlátozni, a közvetett önkormányzati 
támogatáson felüli hozzájárulást csökkenteni kell, a feladatellátásban 
a meglévő eszközállomány maximális hasznosítása mellett.  
 

8. Szükség van a településrendezési terv évenkénti felülvizsgálatára, és 
a pénzügyi lehetőségek szerinti aktualizálására. Ennek tükrében meg 
kell szüntetni az indokolatlan ingatlanvásárlásokat. 
 

9. Szűkíteni kell az oktatási, kulturális, illetve sporttal kapcsolatos 
megállapodásokban foglalt feladatokat az önként vállalt feladatok 
kiszűrésével, közfeladat-ellátási szerződések készítésével. 
 

10. Valamennyi szerződés jogi státuszát felül kell vizsgálni, és ennek 
tükrében rendezni kell azokat.  



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 23 

 
11. Az önkormányzati feladatok for- és non-porfit szervezetekkel 

történő ellátását a kötelező feladatokra történő koncentrálás szem 
előtt tartásával szükséges felülvizsgálni.  
 

12.  Szigorú és konzekvens feladat-ellátási kontrollt kell működtetni a 
gazdasági fegyelem erősítése érdekében. 

 
13. A külső források kezeléséhez kapcsolódó közép- és hosszú távú 

tervet kell készíteni, mely bemutatja a tőke és kamattörlesztési 
kötelezettségek teljesítését, illetve a fejlesztések által indukált 
működési többletköltségek finanszírozási módját, amely 
hozzájárulhat egy koordinált adósságkezeléshez és megteremtheti a 
finanszírozások eredményes és költségtakarékos rendszerét. 
 

14. Deviza és kockázatkezelési szabályzatot szükséges kialakítani. 
 

15. Szakszerű adósságkezelést kell kidolgozni, stratégiai és operatív 
kockázatkezelési rendszer működtetése mellett. 
 

16. A követelések behajtása, illetve beszedése tekintetében növelni kell 
a hatékonyságot. 

 
17. A helyi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatásokat felül kell 

vizsgálni, a kedvezmények csökkentése és további forrásbővítés 
figyelembevételével. 
 

18. Szigorú gazdálkodást kell megkövetelni, a fegyelmezetlenségek 
szankcionálása mellett. 
 

19. A bevételek biztosítását jelentő helyi jogszabályokat felül kell 
vizsgálni és gondoskodni kell arról, hogy megfelelő teherelosztás 
történjen figyelemmel a már említett közvetett támogatásokra is, 
valamint az ide vonatkozó Európai Uniós jogszabályokra.  
 

20. A bevételek területén forrástérkép összeállítására és a bevétel-
realizálások módszereinek bővítésére van szükség. 

 
21. A többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal szabályszerű 

támogatási politikát kell kialakítani, a támogatásintenzitás 
mérséklése mellett. 
 

22. A közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal feladat-ellátási és 
finanszírozási szerződéseket kell kötni.  
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23. A gazdasági társaságok feladatellátása során realizált 
önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételek 
elszámolását szabályozni szükséges.  
 

24. A pénzeszköz átadáshoz kapcsolódóan megfelelő tartalmú 
közfeladat ellátási szerződéseket, pályázatok esetén támogatási 
szerződéseket kell kötni. 

 
25. A költségvetési tervezési szemlélet át kell alakítani, mely jelenti a 

szükségletek és a lehetőségek összhangjának megteremtését, a 
tervezés bevételi oldalról történő vezérlését. 
 

26. A lehetséges mértékben a korrigált null bázisról kiindulva a feladat 
finanszírozás tervezési módszerre kell áttérni. 
 

27. Az eladósodottságot figyelembe véve felül kell vizsgálni az 
önkormányzati feladatellátást a kötelező és nem kötelező feladatok 
tekintetében, mely utóbbi esetén jelentős mértékű szűkítés, illetve 
elhagyás javasolt.  
 

28. A fejlesztések területén kizárólag a legszükségesebb fenntartási 
kötelezettségek ellátását kell továbbra is preferálni, a bizonytalan 
források (ingatlan-értékesítés) eredeti költségvetésben történő 
tervezését pedig meg kell szüntetni. 
 

29. Intézményi körben megkövetelhető gazdálkodási fegyelmet kell 
kialakítani. 
 

30. Az éves költségvetés elfogadásakor intézkedési terv készüljön az 
intézményvezető részéről a költségvetés végrehajtásához igazodóan. 
 

31. Egységes vezetői értékelési rendszer kerüljön bevezetésre, melynek 
egyik sarkalatos pontja a költségvetés és a szakmai feladatok 
összehangolása, az intézményi költségvetési paraméterek szigorú 
betartása. 
 

32. A pénzügyi, számviteli feladatok ellátásának, az adminisztrációs 
kötelezettségek teljesítésének korszerűsítése, integrált pénzügyi 
rendszer alkalmazását teszi szükségessé.   
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33. A kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszert az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. § (5) 
bekezdésének és az Államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 75. § (1) bekezdésének 
megfelelően kell átalakítani.  
 

34. A kötelezettségvállalásban szereplő előirányzatok folyamatos 
aktualizálását el kell végezni annak érdekében, hogy a bevételi 
elmaradások alapján a kiadási címek előirányzatának módosítása 
biztosítsa a valós fedezetet. 
 

35. Egységes szerződés nyilvántartási rendszert és annak szabályozását 
kell kialakítani a kötelező jogszabályi előírások figyelembevételével. 

 
36. A szerződés-nyilvántartás és a kötelezettségvállalás nyilvántartás 

rendszerének egymás közötti átjárhatóságát biztosítani szükséges.  
 

37. A vagyonkimutatást az Államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) kormányrendelet 44/A. §-ának megfelelően korrigálni kell. 
 

38. A vagyonrendeletet reformálni kell a különböző hasznosítási 
lehetőségek szem előtt tartása mellett. 
 

39. A vagyonnal való gazdálkodás tekintetében olyan rendszert kell 
kialakítani, mely a tulajdonos érdekeinek figyelembevételével képes 
a források indukálására, és a megfelelő szervezeti egységeknél 
történő elhelyezésére. 
 

40. Az önkormányzati feladatellátás kereteit meghatározó aktuális 
törvényi szabályozók teljeskörű, a helyi sajátosságokat figyelembe 
vevő beépítése szükséges minden helyileg kialakított szabályzatba.   

 
41. A szabályzatokat minden esetben a gyakorlati alkalmazásnak 

megfelelően kell kialakítani oly módon, hogy a feladatellátások, 
módszerek, eljárásrendek mellett kijelölje a hatásköröket, 
felelősségeket is.  
 

42. A szabályzatokban meghatározott hatásköröknek és 
felelősségeknek szinkronban kell lenniük a munkaköri leírásokban 
foglaltakkal is, mely ilyenformán, azok folyamatos karbantartását is 
igényli. 
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43. Pályázati szabályzatot szükséges készíteni, annak érdekében, hogy 
az Önkormányzat alkalmas legyen az uniós források fogadására. 
 

44. Az igazságügyi szakértő javasolja, hogy az anyagban foglalt 
megállapítások alapján a Képviselő - Testület döntsön az illetékes 
hatóságok felé a szükséges lépések megtételéről, hivatkozva az 
igazságügyi szakértői jelentésre.  

 
 
 
 
Budapest, 2011. január 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Szebellédi István 
igazságügyi adó,- járulék és könyvszakértő 

költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló 
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I. Jellemezze Harkány Város Önkormányzat költségvetési és szolgáltatás- 
-feladatellátási helyzetét! 

 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 
Harkány Város Baranya megye déli részén található, 8 km-re a horvát határtól. A 
hagyományos kisvárosi funkciókat és azok térségi hatását messze meghaladja 
Harkány idegenforgalomban betöltött szerepe. Baranya, Somogy és Tolna megye 
legjelentősebb gyógy-idegenforgalmi központja. Lakosainak száma 4.013 fő. 
Azonban a több mint 3.000 üdülőegységben tartózkodó vendégek révén 
átlagosan napi 20-25 ezer emberről kell gondoskodnia.  
 
Intézményrendszere 1 önállóan működő és gazdálkodó és 7 önállóan 
működő költségvetési szervet foglal magában.  
 
Az intézményrendszer felépítése az alábbi ábrán látható: 

 
 

A 7 önállóan működő intézmény közül a 4 darab, 
 a Harkány Szociális Gyógyotthon, 
 a Harkányi Óvoda, 
 a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, 
 valamint a Harkányi Családsegítő Gyermekjóléti és Házi Gondozó Szolgálat 

intézményi társulás2 formájában működik, Harkány Város Önkormányzat 
székhelyével. 
 

                                                             
2 Az egyes társulási viszonyok bemutatása a szakértői anyag későbbi részében részletesen kerül 
bemutatásra. 

Harkány 
Városi 

Könyvtár

Harkány 
Szociális 

Gyógyotthon
Harkányi 

Óvoda
Harkányi 

Sportcsarnok
Tourinform 

Iroda 
Harkány

Kitaibel Pál 
Általános 

Iskola, Gimn., 
és Alapfokú 

Műv. Int.

Harkányi 
Családsegítő 
Gyermekjól. 

és Házi 
Gondozó 
Szolgálat

Polgármesteri 
Hivatal

1 önállóan működő és gazdálkodó
7 önállóan működő
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A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. §-a szerint az 
ezernél kevesebb lakosú3, a megyén belül egymással határos községek az 
igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. 
Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet 
körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is 
lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-
testületek - eltérő megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának 
arányában járulnak hozzá. 
 
A körjegyzőségben részt vevő települési önkormányzatok mindegyike önálló 
költségvetéssel rendelkezik, amelyet a körjegyző készít elő, és a 
körjegyzőséghez tartozó települések polgármesterei terjesztenek a képviselő-
testületük elé. Mindemelett a körjegyzőségnek is van költségvetése, amelyről 
az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek. A körjegyzőség 
költségvetése a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében 
szerepel.   
 
Harkány Város Önkormányzata és Márfa, illetve Szava Községek 
Önkormányzatai Körjegyzőségként működnek, a körjegyző Harkány Város 
Önkormányzat jegyzője. 
 
 

 
 
 
Szava Község Önkormányzata 2008. január 1-től, míg Márfa Község 
Önkormányzata 2010. január 1-től tagja a körjegyzőségnek.  
 
  

                                                             
3 Lakosság száma Harkánynak 4.013 fő, Márfának 230 fő, Szavának 336 fő. 

Szava

Márfa

Harkány
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Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése 
az alábbi ábrán látható: 
 
 

 
 
 
 
A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak létszáma összesen 110 fő. A két fent 
említett település4 által további 2, illetve 1 fővel egészítik ki a harkányi hivatali 
apparátust. 
 
A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdése 
értelmében az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a 
polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a 
képviselő-testület hivatala látják el. 
 
A bizottság, mint a képviselő - testület szerve elsődlegesen a képviselő - testület 
döntéseinek előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és 
ellenőrzésével foglalkozik, de a képviselő - testület önkormányzati hatáskört is 
ruházhat a bizottságára, önkormányzati rendeletben, pedig hatósági hatáskört is 
megállapíthat számára.    
                                                             
4 Márfa és Szava 

Képviselő - Testület

Bizottságok
Polgármester

Jegyző

Aljegyző

Alpolgármester Főépítész Városgondnok

Pénzügyi osztály
(15+1 fő)

Gyámhivatal
(2 fő)

Igazgatási osztály
(20+1 fő)

Műszaki osztály
(6+1 fő)

Közalkalmazottak
(58 fő)

Sofőrök (6 fő)

Takarítók (2 fő)

Szakmunkások
(9 fő)

Fizikai alkal-
mazottak (41 fő)

Műszaki előadó
(2 fő)

Műszaki admin.
(1 fő)

Informatikus
(1 fő)

Pályázatírók
(2 fő)

Pénzügy előadók
(6 fő)

Adóügyi előadók
(4 fő)

Vendégellenőrök
(4 fő)

Pénztáros
(1 fő)

Sofőrök főnöke
(2 fő)

Iktató (1 fő)

Titkárnők (2 fő)

Szociális előadó (1 fő)

Mezőg. előadó (1 fő)

Mezőőr (1 fő)
Munkaügy (2 fő)

Ker. és ipari ea. (1 fő)

Anyak. vezető (1 fő) 

Okmányir. ea.-k (2 fő)

Közterületfü. (5 fő)

Településőr (2 fő)
Jogi tanácsadó (1 fő)

Közvetlen irányítás

Jegyző távolléte 
esetén vezetés

Közvetlen vezetés

Harkány Összesen: 110 fő
+ Szava: 2 fő
+Márfa: 1 fő 
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A képviselő - testület egyrészről maga határozza meg bizottsági szervezetét 
(szabadon alakítható bizottságok) másrészről az Ötv., illetve más törvény is 
előírhatja meghatározott feltételek esetén, bizottság megalakítását (kötelezően 
alakítandó bizottságok). 
 
Kötelező létrehozni a pénzügyi bizottságot kétezernél több lakosú településen. 
Ágazati törvény által előírt kötelezően alakítandó bizottság például a közoktatási 
ügyekkel foglalkozó bizottság. A szabadon, illetve kötelezően alakítandó 
bizottságok jogállásukat tekintve azonosak.   
 
Harkány Város Önkormányzatánál négy Bizottság működik, melyek az alábbiak: 
 Pénzügyi-gazdasági-jogi és Ügyrendi Bizottság (6 fő), 
 Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság (6 fő), 
 Szociális, Egészségügyi és Közrendvédelmi Bizottság (7 fő), 
 Oktatás, Kultúra, Sport és Rendezvényügyi Bizottság (7 fő). 

 
A négy bizottság, számosságát tekintve nem sok, de magas létszámmal 
működnek, illetve az általuk végzett feladatok racionalizáltsága is 
megkérdőjelezhető.  
 
A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat 
testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. 
 
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az 
átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 
Harkány Város Önkormányzat esetében a bizottságok feladatellátásai között 
jellemzően véleményezési, előterjesztési, javaslattételi, közreműködési, 
koordinációs, ellenőrzési, figyelemmel kísérési jogok jelennek meg elsősorban. 
Bizottságokra történő hatáskör-átruházás – az alábbi két kivételt leszámítva – 
nem történt. 
 
Konkrét döntési jogosítványt egyrészt a Szociális, Egészségügyi és 
Közrendvédelmi Bizottság kapott, azonban az SzMSz-ből nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy „a lakásfenntartási támogatás megállapítása, a fűtés-
támogatás, az átmeneti segély megállapítása, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítása, a Sztv. 43/B. § (2) bekezdés szerinti ápolási díj 
megállapítása” ügyekben mire vonatkozik a döntés jogosítványa (pl. a díjak, 
támogatás mértékéről, a támogatások odaítéléséről, stb.). 
 
Másrészt az Oktatás, Kultúra, Sport és Rendezvényügyi Bizottság dönthet 
művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról. 
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Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszáma messze 
meghaladja azt a létszámot, melyet a Város nagysága, lakosságszáma, az 
önkormányzati feladatellátás (kötelező és önként vállalt) teljes köre, 
színvonala, a hatósági és egyéb ügyek volumene indokolttá tenné. Továbbá 
megállapítható, hogy jelen állapotában nem felel meg a korszerű, 
költségtakarékos közigazgatási szervezet követelményeinek, ugyanis egy-
egy komplex feladat különböző szervezeti egységekben, nyilván különböző 
szervezeti irányítás mellett kerül végrehajtásra és így apparátuson belül 
eltérő szintű redundanciák, vagy esetenként néhány feladat 
vonatkozásában a végrehajtás elmaradása jelenik meg. 
 
A Polgármesteri Hivatal feladataihoz rendelt létszám releváns szempontok 
szerinti összehasonlítás alapján túlburjánzó, és ami a nagyobb gond, hogy 
ezen túl a szervezeti felépítésében elvész a hatékony működési elv, 
melynek korrekcióját követően a létszám, illetve a szakmai megoszlása is 
felülvizsgálásra szorul. 
   
A Polgármesteri Hivatalban működő Városgondnokság feladatainak 
ellátása során 2 fő köztisztviselőt és 58 fő közalkalmazottat foglalkoztat. A 
foglalkoztatottak közül 6 fő sofőr, illetve 2 fő, mint a sofőrök vezetője kerül 
alkalmazásra. A feladatuk az Önkormányzat tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő gépjárművek működtetése. Az Önkormányzat 3 
mikrobusszal, 1 személyautóval, 1 autóbusszal és 2 kisbusszal rendelkezik. 
A buszok használata nem folyamatos, illetve a feladatellátás volumenét 
tekintve, ezek számossága túlzó, figyelembe véve a kapcsolódó személyi és 
fenntartási költségeket. 
 
A szakértő véleménye szerint a fentiekben leírtak felvetik annak 
szükségességét, hogy mind a buszok számának, mind az alkalmazott 
gépjárművezetők létszámának felülvizsgálata megtörténjen.  
 
A szakmunkások (9 fő) és a fizikai alkalmazottak (41 fő) 
létszámszükségletének meghatározásához a feladatellátás mennyiségének 
és folyamatosságának felülvizsgálata szükséges, illetve költség-haszon 
elemzés elvégzése, annak érdekében, hogy az általuk végzett 
önkormányzati feladat piaci szereplővel történő „behelyettesítésének” 
pénzügyi paraméterei ismertté váljanak, megtakarítási törekvések céljából. 
 
Továbbá célszerű ezen feladatok tekintetében a közhasznú, közcélú 
feladatellátás kiszélesítése (közmunkások foglalkoztatása), mely külön 
támogatást is jelent. 
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A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri 
hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 
A körjegyzőséghez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét 
főszabályként a körjegyzőség látja el. 
 
Az Önkormányzat feladatait a képviselő-testület és szervei, köztük a Képviselő - 
Testület Hivatala látja el. 
 
A Polgármesteri Hivatal egységes szakapparátusként működik, és mint hivatali 
szervezet hatásköröket nem gyakorol.  
 
A Képviselő - Testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatában dönt - a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztésében - a 
Hivatal belső szervezeti tagozódásáról. Az egységes Hivatalon belüli szervezeti 
tagozódás, a szervezet élén álló vezetőkkel nem változtat azon a tényen, hogy 
kifelé a Hivatal egységes munkaszervezetként jelenik meg, hiszen egyfelől 
szüksége van az alapvető önkormányzati és államigazgatási 
feladatcsoportok szerinti belső szervezeti egységek kialakítására, másfelől 
pedig ezek nem különülhetnek el mereven egymástól. 
 
Az igazságügyi szakértő megítélése szerint fontos, hogy a különböző osztályok, 
irodák, csoportok között megfelelő legyen az együttműködés.  
 

A belső szervezeti egységek vezetői természetesen nem önálló hatáskör 
gyakorlók, legfeljebb kiadmányozási jogot kaphatnak. Ez alól van egy kivétel, 
amely bizonyos értelemben „rést” jelent az Ötv. szerinti egységes Hivatalban. 
Ugyanis a körzetközponti közigazgatási feladatokat ellátó gyámhivatal sajátos 
jogállású szervezetként funkcionál. Ez önálló államigazgatási feladat- és 
hatáskörrel rendelkezik, élén hivatalvezető áll. Ennek következtében 
államigazgatási szervnek tekintendő. Mégis a Polgármesteri Hivatal része, a 
gyámhivatal vezetője és más köztisztviselője felett a jegyző gyakorolja a 
munkáltatói jogkört. A gyámhivatal szakmailag azonban önálló, eljárási 
menetébe, döntéseibe a jegyző nem szólhat bele, ezzel elvonná a hatáskörét. 
 
A Polgármesteri Hivatal más szempontból megközelítve azonban egységes, illetve 
egységesnek kell lennie. 
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A törvényi szóhasználat szerinti „önkormányzat működésével” kapcsolatos 
teendők azt jelentik, hogy a Hivatal köteles ellátni az önkormányzati testületi 
szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, a képviselők munkájának 
segítését, biztosítani a belső szervezési-igazgatási szakmai hátteret, a technikai 
feltételeket, a vezetést segítő törzskari funkciókat. A Hivatal továbbá előkészíti és 
végrehajtja a képviselő - testületi, bizottsági, polgármesteri jogkörben hozott 
önkormányzati döntéseket, közreműködik a döntésekhez szükséges információ, 
adatok összegyűjtésében, feldolgozásában, a szükséges elemzések, számítások, 
kimutatások elkészítésében. A Hivatal mindezt a polgármester irányítása és a 
jegyző operatív, szakmai vezetése mellett teszi. 
 
Az önkormányzati feladatok mellett jelentős feladatot képez az 
államigazgatási ügyek hivatal általi intézése is, azaz döntésre előkészíti és 
végrehajtja a törvény, vagy kormányrendelet által a jegyző, kisebb részben 
polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat. 
 
Mivel a Hivatal kialakítására vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő - 
Testület hatáskörébe tartozik, így ő jogosult dönteni a Hivatal létszámáról is. 
Mindezt akár egyoldalúan is meghatározhatja, hiszen a döntés tervezetét a 
polgármester terjeszti elő, a jegyzőnek csak javaslattételi joga van.  
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Harkány Város Önkormányzat tulajdonával érintett gazdasági társaságok 
 
Az Önkormányzat feladatait Polgármesteri Hivatalán és gazdasági társaságain 
keresztül látja el.  
 
Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek azon gazdasági társaságok, 
melyekben az Önkormányzat tulajdoni aránnyal részesedik.     

 
                adatok eFt-ban 

 
 
A Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész vonatkozásában az 
Önkormányzat 2009. évi végén 720 eFt értékvesztést számolt el, így a 
részesedések könyv szerinti értéke 2.160.450 eFt. 
 
Az Önkormányzat nem rendelkezik 100%-os tulajdonú gazdasági társasággal. A 
szakértő az 50 % feletti részesedésű társaságok feladatait és támogatási 
rendszerét vizsgálta, mely a vélemény egy későbbi fejezetében kerül bemutatásra.  
 
Harkány Város Önkormányzata nem rendelkezik saját alapítású alapítvánnyal, 
közalapítvánnyal. Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelete alapján a 
Beszélő Kövek Alapítvánnyal5 kapcsolatban 600 eFt működési célú 
pénzeszközátadás realizálódott.  

                                                             
5 2004. június 21-én jött létre együttműködési megállapodás az alapítvánnyal, mely 2009. december 21-én 
felmondásra került. 

Megnevezés
Egyéb tartós 
részesedés

értéke (eFt)

Tulajdonrész
%-ban

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2 131 300                      99,93%

Tenkes Dekorációs Műhely Kft. 350                                  70%

Tenkes Kultúrcentrum N. Kft. 3 000                               60%

Tenkes Thermál Kft. 9 400                               21,33%

Tenkesvíz Kft. 15 445                            18,01%

Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 500                                  2,92%

Zsolnai Porcelánmanufaktúra Zrt. 7                                       <1%

Pannon Medicina Zrt. 970                                  0,13%

OTP Nyrt. 132                                  <1%

Biokom Kft. 66                                     <1%

ÖSSZESEN 2 161 170                     

Harkány Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő 
érdekeltségei 2010.06.30.
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Harkány Város Képviselő - Testülete által kötött társulási szerződések 
vizsgálata: 
 
Harkány Város Önkormányzat több társulásnak a tagja, melyek között a 
társulások sokféle típusa is megfigyelhető.  
 
Annak érdekében, hogy az egyes társulási formák kötelező törvényi 
paramétereiről egységes képet kaphasson az olvasó, a szakértő az alábbiakban 
mutatja be a legfontosabb társulási típus jellemzőket. 
 
Az Ötv. indoklása szerint a települési képviselő – testületek feladataik 
hatékonyabb, gazdaságosabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak. 
 
Társulási formák az önkormányzati törvény alapján 
 
Az Ötv. 1. § (6) bekezdésének c) pontja alapján az önkormányzat a törvény 
keretei között szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek 
képviselete és védelme céljából területi, valamint országos érdekképviseleti 
szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi helyi 
önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. 
 
A települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, 
célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak. 
 
A társulásnak az Ötv.-ben foglaltakon kívül más formái is lehetnek. A központi 
költségvetés pénzügyi kedvezményekkel ösztönözheti társulás létesítését és 
működését. 
 
Az Ötv. és a többi társulást szabályozó törvény (Ttv6., Tktv7.) is meghatározza, 
hogy melyek azok az elemek, amelyeket az adott társulási forma alapján a 
megállapodásnak tartalmaznia kell, ezek mellett azonban tartalmazhat minden 
olyan kérdést, amelyben a képviselő – testületek megállapodtak. 
 
A társulások az esetek többségében megállapodással jönnek létre, ez alól kivételt 
csak a társult képviselő – testület jelent, melyet határozattal kell létrehozni. (A 
társulás létrehozása a képviselő – testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik 
és minősített többségű szavazatot igényel.) 
 
 
 
 
 

                                                             
6 A Helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény. 
7 A Teleülési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.  
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Hatósági igazgatási társulás 
 
A képviselő-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták 
szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. 
 
A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
 a társulás résztvevőinek nevét, székhelyét, 
 a társulásban intézendő ügyek megjelölését, 
 a társulás vezetőjének és alkalmazottainak kinevezési módját, a 

munkáltatói jogok gyakorlásának a rendjét, a költségek viselésének 
arányát, 

 a társulásba való belépés, illetőleg a kiválás szabályait, 
 a társulás működési területén a helyszíni ügyintézés rendjét. 

A megállapodást meg kell küldeni a közigazgatási hivatalnak, amely tizenöt napon 
belül tehet törvényességi észrevételt. 
 
Általában a speciális szakértelmet, szakismereteket igénylő hatósági ügyek 
szakszerű és hatékony intézésére hozzák létre a képviselő – testületek. 
 
Többféle szempont szerint csoportosíthatók, egyrészt megkülönböztetjük azokat 
az eseteket, amikor a társulásban csupán a döntések előkészítése történik meg és 
a döntéseket a társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői önállóan hozzák 
meg, másrészt előfordul olyan társulás is, ahol a döntés előkészítés és maga a 
döntés is a társulás apparátusáé. 
 
Egy másik csoportosítás az szerint tesz különbséget, hogy egy vagy több 
szakigazgatási ügykört érint. 
 
A gyakorlatban a legtöbb ilyen társulást a következő ügyekre hozzák létre: 
 műszaki hatósági 
 építéshatósági 
 állategészségi 
 szabálysértési 
 adó végrehajtási 
 kereskedelmi, vendéglátási, 
 birtokháborítási, birtokvédelmi ügyek. 

 
Intézményi társulás 
 
A képviselő-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetőleg várost 
és községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásában és 
fejlesztésében. Eltérő megállapodás hiányában a közös intézmények 
fenntartásához az érdekelt képviselő-testületek a településük lakosságszámának 
arányában járulnak hozzá. 
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A megállapodásban meg kell határozni: 
 a közös intézmény tevékenységi és ellátási körét, 
 az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának arányát, 
 az intézmény fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, 

valamint azok gyakorlásának a módját, 
 a megállapodás felmondásának a feltételeit. 

 
Közös intézményfenntartásnak előnye lehet többek között: 
 a munkaerő-kihasználtság növelése, 
 a fenntartással járó fajlagos költségek csökkentése, 
 vagy a szakmai munka színvonalának emelése, magasabb színvonalú 

feladatellátás. 
 
Az intézmények közös fenntartásának, működtetésének fedezeteként szolgálnak 
a mindenkori állami és egyéb kiegészítő normatívák, a felek finanszírozása, 
valamint az intézmények saját bevételei. 
 
 
Társult képviselő-testület 
 
A települési képviselő-testület más települési képviselő-testülettel társult 
képviselő-testületet alakíthat. 
 
Társult képviselő-testület alakítása esetén a képviselő-testületek részben vagy 
egészben egyesítik a költségvetésüket, közös hivatalt tartanak fenn és 
intézményeiket közösen működtetik. 
 
Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes 
települések képviselő-testülete önállóan dönt. 
 
A társult képviselő-testület alakuló ülésén határozatba foglalja a megalakulását, a 
székhelyét, a hozzá tartozó települések felsorolását. A társult képviselő-testület 
dönt a szervezetéről, működési rendjéről. A társult képviselő-testület ülését össze 
kell hívni bármely résztvevő település polgármesterének a kezdeményezésére. 
 
Társult testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselő-testületek 
a települések lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési 
képviselők közül. 
 
Maga a társulási forma hasonlít a körjegyzőséghez, mert a körjegyzőség esetén is 
közös lesz a polgármesteri hivatal, azonban azért rugalmasabb a körjegyzőségnél, 
mert itt nem törvényi feltétel az, hogy egymással határosak legyenek a társult 
települések. 
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Mindegyik településnek megmarad az önálló képviselő – testülete, az önálló, 
választott polgármestere, ami közös lesz az a költségvetés (részben vagy 
egészben), a polgármesteri hivatal és az egyes intézmények. 
 
Sajátos társulási formák 
 
Sajátos társulási forma a körjegyzőség, a főváros környék agglomerációs társulás, 
illetve az önkormányzati érdekszövetség. 
 
 
Társulási formák a társulási törvény (1997. évi CXXXV. törvény) alapján 
 
A Ttv. az Ötv.-hez és az ágazati törvényekhez képest szubszidiárius, hiszen 
azt rögzíti, hogy rendelkezéseit a közös feladatellátásra, társulásra akkor 
kell alkalmazni, ha törvény másként nem rendelkezik. 
 
Tehát a Ttv. kisegítő jogszabály az Ötv.-hez és más ágazati törvényekhez. 
 
Ez a törvény nem nevesíti az egyes társulási formákat, hanem a megállapodások 
tartalma alapján négy típust különböztet meg, melyek az alábbiak: 
 megbízás feladat, hatáskör vagy szolgáltatás ellátására 
 közös fenntartás, közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás, 
 közös döntéshozó szervvel rendelkező társulás, 
 jogi személyiséggel rendelkező társulás. 

 
Megbízás feladat, hatáskör vagy szolgáltatás ellátására 
 
Lényege, hogy a képviselő – testület megállapodhat más képviselő – testülettel 
abban, hogy annak szerve, intézménye más szervezete meghatározott feladatot, 
hatáskört, szolgáltatást ellát a megbízó önkormányzat számára.  
 
Közös fenntartás, közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás 
 
Két vagy több képviselő - testület megállapodhat intézmény vagy más szervezet 
közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló 
közös foglalkoztatásában azzal, hogy a közös fenntartással, illetve a közös 
foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megállapodásban 
meghatározott képviselő-testület, illetve annak szerve gyakorolja. 
 
Közös döntéshozó szervvel rendelkező társulás 
 
Két vagy több képviselő-testület közös döntéshozó szerv létrehozásával 
megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, egyes 
alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában, 
illetve feladat, hatáskör, szolgáltatás más módon történő közös ellátásában. 
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E szerint ezen társulási formát ugyanolyan célokra lehet létrehozni, mint az 
előzőt, csak annyi a különbség, hogy az előbbinél a képviselő – testület 
megállapodása az irányadó a tekintetében, hogy a feladat és jogköröket melyik 
képviselő – testület gyakorolja, itt pedig létrejön egy közös döntéshozó szerv, a 
társulási tanács. 
 
Jogi személyiséggel rendelkező társulás 
 
Két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező 
társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy 
más szervezet közös alapítása, fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás 
önállóan vállaljon kötelezettségeket, és rendelkezzen vagyoni jogokkal. 
 
E társulási forma is rendelkezik társulási tanáccsal. Saját vagyonnal rendelkezhet, 
melynek szaporulata a társulást illeti meg. Gazdálkodó szervezetet alapíthat, 
vállalkozásban vehet részt, azonban ennek korlátja, hogy felelőssége nem 
haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
 
 
Többcélú kistérségi társulás (2004. évi CVII. törvény) 
 
A kistérségben működő települési önkormányzatok képviselő-testületei a 
kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással a 
kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. 
 
A társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében, a 
fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában, a 
településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások 
biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. 
 
A kistérségek számát, lehatárolását a törvény melléklete rögzíti. 
 
A törvény a társulás létrehozásának differenciált feltételrendszerét alakította ki: 
 
első feltétel: 
 A társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-

testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület, míg a 
területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó 
települések képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyja. 

 
második feltétel: 

A megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma 
meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 %-át. 
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A megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma 
meghaladja a kistérség lakosságszámának 50 %-át, ha a társulás tagjainak 
száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60 %-át. 
 

harmadik feltétel: 
Megalakulást követően a kincstár nyilvántartásba veszi. 

 
A törvény meghatározza azokat a feladat- és hatásköröket, amelyekről a társulás 
jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat. 
 
Amennyiben a társulás legalább az oktatás, nevelés, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, valamint a területfejlesztés ellátásáról gondoskodik, akkor 
ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző 
támogatást biztosít. 
 
A feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit az ágazati 
törvények határozzák meg. 
 
A társulási törvény maghatározza az obligatórius és a fakultatív elemeit is a 
társulási megállapodásnak. 
 
A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni a 
törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 
 
A többcélú kistérségi társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési 
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, gazdálkodását az 
Állami Számvevőszék ellenőrzi. 
 
A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat. Vállalkozásban vehet részt, de felelőssége nem 
haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
Működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá, kivéve, ha a megállapodás másként 
nem rendelkezik. 
 
Saját vagyonnal rendelkezik, melynek szaporulata a társulást illeti meg. 
 
Döntéshozó szerve ezen társulási formának is a társulási tanács, amely gyakorolja 
a megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási tanácsot 
kizárólag a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. 
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Társulási formák a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 
(1996. évi XXI. törvény) alapján 
 
Ezen társulási forma lényege, hogy a települési önkormányzatok képviselő – 
testületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi 
személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hoznak létre. 
 
Ezek felett a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzést gyakorol. 
 
A törvény rögzíti, hogy ezen társulásokra is alkalmazni kell a Helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény rendelkezéseit.  
 
Egyéb együttműködések 
 
Ezek a társulásokhoz képest nem formalizáltak. Az „együttműködésekből” 
hiányoznak a jogi kötöttségek. Lehetnek tartósak, eseti, vagy ad-hoc jellegűek. 
 
A Ttv. azonban ad egyfajta keretszabályt mindezek vonatkozásában, amikor a 
következőképpen rendelkezik: 
 

„A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, 
jegyzői, a képviselő-testületek intézményei, társulásai feladatkörükben 
egymással, illetve más jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel eseti és rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki, 
tanácskozásokat, közös rendezvényeket szervezhetnek tapasztalataik 
kölcsönös átadása, a helyi sajátosságoknak megfelelő szervezeti 
megoldások, kulturális és egyéb feladataik hatékonyabb, eredményesebb és 
színvonalasabb ellátása, valamint a lakosság önszerveződő közösségeivel, a 
társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel való hatékonyabb és szélesebb 
körű együttműködés érdekében.” 

 
 
Harkány Város Önkormányzata vonatkozásában a szakértő által 
megvizsgált jelen állapot szerinti társulási viszonyok az alábbiakban 
kerülnek bemutatásra.   
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Szociális Gyógyotthon Társulás 
 
2006. január 31-től határozatlan időtartamra alapították és az Ötv. szerinti 
intézményi társulás, a Ttv. szerinti közös fenntartás, közös foglalkoztatás céljából 
létrehozott társulás formájában működik. A székhelye Harkány. Harkány Város 
Önkormányzatának költségvetésében szereplő Harkány Szociális Gyógyotthon 
elnevezésű intézményen keresztül 13 önkormányzatnál így kerül ellátásra az 
időskorúak ápolása, gondozása. 
 
Harkány és Térsége Óvodai Intézményi Társulás 
 
2004. július 27-én került megalapításra és az Ötv. szerinti intézményi társulás, a 
Ttv. szerinti közös fenntartás, közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás 
formájában működik. A székhelye Harkány. Harkány Város Önkormányzatának 
költségvetésében szereplő Harkányi Óvoda elnevezésű intézményen keresztül 7 
önkormányzatnál így kerül ellátásra a napközi otthonos óvodai ellátás és az 
intézményi étkeztetés. 
 
Harkány és Térsége Közoktatási Intézményi Társulás 
 
Ezen társulásban „gesztor” szerepet tölt be Harkány Város Önkormányzat 
költségvetésében önállóan működő költségvetési szervként funkcionáló Kitaibel 
Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Ez az 
intézmény jelenlegi neve. Már 2003. szeptember 1-től működött a társulás, de 
ekkor még csak Kitaibel Pál Általános Iskolának hívták, majd 2004. július 27-től, 
amikor Kitaibel Pál Általános és Zeneiskola lett az intézmény új neve, újabb 
társulási szerződés került aláírásra. A jelenleg formában 2010. júliustól működik 
a társulás, mely az Ötv. szerinti intézményi társulás, a Ttv. szerinti közös 
fenntartás, közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás. A társulási 
szerződések folyamatosan bővültek újabb feladatokkal, ahogy az intézmény neve 
változott. A társulás székhelye Harkány. 11 önkormányzattal került aláírásra 
ugyanazon szerződés, melyben foglaltak szerint, Harkány Város 
Önkormányzatának nevezett intézménye útján kerülnek ellátására a 
településeken a kötelező közoktatási feladatok és az önként vállalt gimnáziumi 
oktatási feladatok. A társult önkormányzatok az intézményi működéshez 
szükséges költségek fedezetét az 1-8. évfolyamok tekintetében az igénybevett 
gyereklétszám arányában saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet 
havi bontásban Harkány Város Önkormányzatának utalnak. A 9-12. évfolyamok 
esetében a fenntartás költségei a normatív állami támogatásból kerülnek 
finanszírozásra. 
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Harkányi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
 
2004. december 31-től határozatlan időtartamra alapították és az Ötv. szerinti 
intézményi társulás, a Ttv. szerinti közös döntéshozó szervvel rendelkező 
társulás formájában működik. A székhelye Harkány. Harkány Város 
Önkormányzatának költségvetésében szereplő Harkányi Családsegítő, 
Gyermekjóléti és Házi Gondozó Szolgálat elnevezésű intézményen keresztül 13 
önkormányzatnál így kerül ellátásra a szociális alapellátási feladatok és a 
gyermekjóléti feladatok. 
 
A fenti négy társulás közös jellemzője, hogy az Önkormányzat alapított, 
költségvetésében szereplő önállóan működő intézmények útján látja el a 
társulási tag önkormányzatok esetében az egyes feladatokat. 
 
 
Hatósági Igazgatási Társulás rehabilitációs feladatok ellátására 
 
17 db Önkormányzattal 2000. decemberi dátummal (néhány napos eltérésekkel) 
Harkány Város Önkormányzata ugyanazon szerződéseket kötötte meg, melyben 
vállalta, hogy Harkány látja el a rehabilitációs feladatokat (ennek keretében 
többek között elbírálja a kérelmeket stb.) a szerződésekkel érintett községekben. 
A Társulás az Ötv. szerinti Hatósági Igazgatási társulás, a Ttv. szerinti megbízás 
feladat, hatáskör vagy szolgáltatás ellátására formájában működik. A feladatok 
ellátása kapcsán felmerülő személyi és dologi kiadásokat a lakosságszám 
arányában osztják meg egymás között a települések. 
 
Háziorvosi Központi Ügyeletet, Szolgálatot Fenntartó Társulás 
 
Nem költségvetési szerv, hanem egyéb szervezet közös fenntartásában való 
megállapodás alapján az Ötv. szerinti intézményi társulás, a Ttv. szerinti közös 
fenntartás, közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás. 2004. május 1-jétől 
13 önkormányzattal kötötte meg Harkány Város Önkormányzata a társulási 
szerződést határozatlan időtartamra. 2004. július 1-jétől további 5 önkormányzat 
csatlakozott a társuláshoz. A társulás székhelye a Harkány Egészségügyi Központ, 
mely intézményen keresztül Harkány Város Önkormányzata vállalta, hogy a 
társult települések számára háziorvosi központi ügyelet ellátását biztosítja. A 
költségek fedezete a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összeg és 
a települések hozzájárulásai (a szakértő által vizsgált szerződés szerint 50 
forint/lakos/hó). 
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Együttműködési Megállapodás Területfejlesztés érdekében 
 
2003. szeptember 5-én Együttműködési megállapodás jött létre Harkány, 
Siklós és Villány Város Önkormányzatai között a turizmusban rejlő gazdasági 
lehetőségek összehangolt fejlesztésére.  A szerződésben foglaltak szerinti a felek 
2003. október 31-ig Kistérségi Turisztikai Koordinációs Bizottságot hoznak létre. 
A Bizottságról alapító okirat nem állt a szakértő rendelkezésére, mely alapvetően 
nem is szükséges, hiszen maga a Bizottság nem költségvetési szerv. Ennek 
ellenére a szakértő birtokába került a Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzata, mely szerint a Bizottság székhelye Harkány, alapítója a három 
megnevezett önkormányzat, alapításának időpontja 2003. szeptember 5. 
 

(Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet 20. § (1) bekezdése szerint a szervezeti és működési 
szabályzat a költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és 
működési folyamatait szabályozza.) 

 
 
Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
 
2003. november 25-én Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás jött létre 45 önkormányzat aláírásával, melynek székhelye Siklós. Az 
Ötv. szerinti intézményi társulás, a Ttv. szerinti jogi személyiséggel rendelkező 
társulás, és a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény szerinti Jogi 
személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulás. A Társulás feladata a 
társulásba tartozó települések térségeinek komplex fejlesztése. A működést a 
társult tagok éves tagdíjából, a tagok önkéntes hozzájárulásából, más szervezetek 
támogatásából, a tagok belépési díjából, és a vagyongyarapodásból biztosítják.  A 
Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget az 
alapítók évi költségvetési rendeleteikben biztosítják. A hozzájárulás 
lakosságszám arányosan történik. 
 
 
Siklós Város Egyesített Szociális Intézménye Szociális Alapszolgáltatási 
Központ  
 
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátására jött létre, kiemelten a szenvedélybetegek 
ellátására. Az Ötv. szerinti intézményi társulás, a Ttv. szerinti közös fenntartás, 
közös foglalkoztatás céljából létrehozott társulás formájában működik, melynek 
székhelye Siklós. 53 önkormányzat írta alá a szerződést (ezek között Harkány 
Város Önkormányzata). 
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A szakértő birtokában van egy olyan szerződés is, mely 2005. október 12-én 
került aláírásra és az Ötv. szerinti intézményi társulás, a Ttv. szerinti megbízás 
feladat, hatáskör, vagy szolgáltatás ellátására vonatkozó társulás létrehozásáról 
rendelkezik. A megbízott, Harkány Város Önkormányzata az általa fenntartott 
Idősek Otthona intézménye útján biztosítja az önmaguk ellátására nem, vagy 
csak folyamatos segítséggel képes személyek étkeztetését, ruházattal való 
ellátását, mentális gondozását, egészségügyi ellátást. 
 
A 2009. évi zárszámadás szöveges indoklás szerint az Idősek Otthona 
megszűnt. 
 
 
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás a 2004. június 23-án létrejött társulás 
átalakulásával, 2004. december 21-én jött létre. 
 
A szakértő rendelkezésére álló, a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 
2005. február 14-én került aláírásra 53 önkormányzat által. 
 
A társulásnak két székhelye van Harkány és Villány. 
 
A társulásra átruházott feladat és hatáskörök az alábbiak: 
 

I. Területfejlesztés 
 például koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben és a 

turizmusban érdekelt szervezetek együttműködését 
 
II. Közszolgáltatási feladatellátás 
 
II/A. Teljes kistérségre kiterjedő funkciók 
 pedagógiai szakszolgálati feladatok, 
 óvodát, iskolát fenntartó mikro-társulások működését koordinálja, 
 gyermekjóléti szolgáltatás (TKT-n belül több családsegítő és 

gyermekjóléti intézményfenntartó társulás működik), 
 egészségügyi alapellátás (TKT-n belül több családsegítő és 

gyermekjóléti intézményfenntartó társulás működik), 
 útkezelői feladatok, 
 közbeszerzési eljárás szervezése, 
 hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás 

 
II/B. Mikro-körzeti feladatellátás többcélú kistérségi társuláson belül 
 családsegítő és gyermekjóléti ágazat 

 pl. Harkány Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
 egészségügyi ágazat 
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 pl. Harkány hétvégi és hétközi orvosi ügyelet 
 szociális ágazat 

 pl. Harkányi Időskorúak Ápolást és Ellátást nyújtó otthona  
 közművelődési ágazat 
 közoktatási ágazat 

 
II/C. Mikro-körzeti és önkormányzati feladatellátás 
 közoktatási ágazat 

 Harkányi Közoktatási Intézményi Társulás  
 
A fent említett feladatok ellátására külön megállapodások is létrejöttek. 
 
Az eddig bemutatott társulási viszonyokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

  

 
 
 
 
 

Harkány 
Városi 

Könyvtár

Harkány 
Szociális 

Gyógyotthon
Harkányi 

Óvoda
Harkányi 

Sportcsarnok
Tourinform 

Iroda 
Harkány

Kitaibel Pál 
Általános 

Iskola, Gimn., 
és Alapfokú 

Műv. Int.

Harkányi 
Családsegítő 
Gyermekjól. 

és Házi 
Gondozó 
Szolgálat

Polgármesteri 
Hivatal

Szociális Gyógyotthon Társulás
székhely: Harkány

tag: 13 önkormányzat
Harkány és Térsége Óvodai Intézményi Társulás

székhely: Harkány
tag: 8 önkormányzat

Harkányi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
székhely: Harkány

tag: 13 önkormányzat

Hatósági Igazgatási Társulás
rehabilitációs feladatok ellátására

székhely: Harkány
tag: 17 önkormányzat

Háziorvosi Központi Ügyeletet Szolgálatot
Fenntartó Társulás

Harkány Egészségügyi Központ
székhely: Harkány

tag: 18 önkormányzat

Együttműködési megállapodás
Harkány, Siklós, Villány

Területfejlesztés érdekében

Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
székhely: Siklós

tag: 45 önkormányzat

Harkány és Térsége Közoktatási Intézményi Társulás
székhely: Harkány

tag: 11 önkormányzat

Siklós Város Egyesített Szociális Intézménye
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Székhely: Siklós
tag: 53 önkormányzat (Harkány is)

Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás
Székhely: Siklós

tag: 53 önkormányzat (Harkány is)
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A szakértő megítélése szerint a társulásban való részvétel célja, hogy a 
társulásos formában nyújtott szolgáltatást, a társult önkormányzatok 
lakosság számával arányosan igénybe vehessék. Ezt feltételezve kell a 
működés finanszírozásának megosztását szabályozni.   
 
Ennek hiányában kialakulhat azon állapot, mely nagyságrenddel 
jelentősebb teher jelentkezhet Harkány Város Önkormányzata számára a 
többi önkormányzattal szemben. 
  
Az Önkormányzat társulási szerződéses rendszere igen szövevényes és sok 
esetben nem szabályszerű. Több olyan szerződés van, mely már nem 
aktuális, de hatályon kívül helyezése nem történt meg, és alapvetően a 
társulások számossága is megkérdőjelezhető. Ugyanazon feladatok 
ellátására több társulás is létrejött, mely nem jelent gondot abban az 
esetben, ha az Önkormányzatra aránytalanul nagyobb terheket nem ró, 
azonban a szakértő jelen állapotban erről nem tudott megbizonyosodni. 
 
Sok esetben a szakértő azzal szembesült, hogy az eredeti társulási 
megállapodás az új, megváltozott paraméterek ismeretében nem kerül 
aktualizálásra, mely több szempont, de elsődlegesen az abban szereplő 
működési támogatás társult önkormányzatok közötti megosztásának 
elavultsága miatt nélkülözhetetlen. 
 
A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásba való belépés többlet normatíva 
igénylés reményében valósult meg, érdemi feladatok ellátásáról azonban 
nincsen szó. Harkány Város Önkormányzata önállóan működő 
intézményeinek Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásnak való átadásával 
racionalizáltabb társulási szervezeti felépítés lenne tapasztalható. 
 
Jelenleg egyértelműen nem állapítható meg, hogy a Város, a 
feladatellátásban történő részvétel mértékéhez viszonyítva nagyobb részt 
vállalna a társulások finanszírozásában, azonban azt biztosan 
elmondhatjuk, hogy a társulási szerződéses rendszer a fentiekben leírtak 
szerint igen zavaros, így előállhat azon eset, hogy a jelen társulások a 
társulási formák igazi céljait nem produkálják, mindazon túl, hogy a 
költségmegosztásra való törekvés halvány nyomait lehet csak látni.  
 
A társulási költségek vonatkozásában kitapintható aránytalanságokat csak 
részletes szakértői vizsgálattal lehet felderíteni. 
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Harkány Város Önkormányzat szerződéses rendszerének bemutatása 
 

1. Egészségügy 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Egészségközpontban, vállalkozó 
orvosok biztosítják az egészségügyi ellátást az alábbiakban bemutatott ábra 
szerint. 
 

 
 
A szerződéses jogviszonyok részletezése előtt megjegyzi a szakértő, hogy 
számos szerződés egymás közötti átfedéseket és ezen túlmenően 
ellentmondásokat is tartalmaz. Több nem kötelező feladat ellátását is 
magára vállalja az Önkormányzat jelentős közvetett támogatást biztosítva 
(hely, közüzemi díjak, üzemeltetés, eszközök). Az egészségügyi ellátás 
további forrásának emellett főszabály szerint az OEP finanszírozásnak kell 
lennie, további önkormányzati támogatás nélkül, mely jelen esetben nem 
valósul meg. 
 
A szerződéses jogviszonyok részletezése a következőkben látható. 
 
A háziorvosi feladatok ellátására három szerződés vonatkozik: 
 MEDICOMPLEX Gyógy-Home Háziorvosi, Foglalkozás- Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. (dr. Müller Éva), 
 Dr. Manzini Tibor, 
 Spohn Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

 

Egészségház
(Önk. Tulajdona)

MEDICOMPLEX Gyógy-
Home Kft.

Dr. Müller Éva

Dr. Manzini Tibor

Spohn Eü.-i Szolg. 
Keresk. Bt.

Dr. Spohn Mária

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI ORVOSI 
FELADATOK

HÁZIORVOSI
FELADATOK

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI
FELADATOK

ORVOSI ÜGYELETI
FELADATOK

GYERMEK FÜL-, ORR-, GÉGSZETI 
FELADATOK

FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁSI
FELADATOK

Müller-Med Bt.
Dr. Müller Éva

GYÓGY-MAN Bt.
Dr. Manzini Tibor

Dr. Láng Györgyi Eü.-i
Kft.

Dr. Láng Györgyi

Dr. Ofodile Solomon
Nnamdi

Med-Comlpex Bt.
Dr. Kovács Mária 

Zsuzsanna

Fábián és Társa 
Egészségügyi 

Szolgáltató Bt.

NŐVÉREKET BIZTOSÍT
AZ ÜGYELETHEZ

FÜL-ÉSZ MED Bt.
Dr. István József

Dr. Tokai Julianna

Dr. Márkiné Dr. 
Melegh Judit

Háziorvosi Központi 
Ügyeletet Fenntartó 
Társulás formában 
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 MEDICOMPLEX Gyógy-Home Háziorvosi, Foglalkozás- Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (Dr. Müller Éva): 

 ellátandó feladat háziorvosi és üzemorvosi feladatok 
egészségügyi vállalkozás formájában történő személyes 
ellátás, 

 a megbízott köteles megtéríteni az Önkormányzatnak az 
Egészségházat terhelő összköltség („rezsi”) 1/6-ának 30 %-át, 

 az Önkormányzat által, a megbízott megrendelésére végzett 
munkák ellenértékét a megbízott számla ellenében teljes 
mértékben megfizetni köteles, 

 az Önkormányzat térítésmentesen köteles biztosítani a 
rendelő és kiegészítő helységeinek felszerelési és berendezési 
tárgyait, a rendelő eszközeinek és műszereinek használatát, 

 a szerződés 2010. február 17-től határozatlan időre szól.  
 
 
 Dr. Manzini Tibor: 

 a megbízottal az Önkormányzat háziorvosi feladatok 
egészségügyi vállalkozás formájában történő személyes 
ellátásra kötött megbízási szerződést  

 a megbízott köteles megtéríteni az Önkormányzatnak az 
Egészségházat terhelő összköltség („rezsi”) 1/6-ának 30 %-át, 

 az Önkormányzat térítésmentesen köteles biztosítani a 
rendelő és kiegészítő helységeinek felszerelési és berendezési 
tárgyait, a rendelő eszközeinek és műszereinek használatát, 

 az Önkormányzat, külön megkötött szerződés alapján, a 
mindenkor érvényes önkormányzati rendelet szerint 
szolgálati lakást biztosít, 

 a szerződés 1997. május 26-án határozatlan időtartammal jött 
létre.  
 
 

 Spohn Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Dr. Spohn Mária): 
 ellátandó feladat Kitaibel Pál Általános és Zene Iskolában, 

továbbá a Harkányi Napközi Otthonos Óvodában iskola-
egészségügyi ellátás, 

 a feladatellátásért járó díjazásért a megbízottnak a Baranya 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kellett finanszírozási 
szerződést kötnie, 

 2005. június 1-től, határozatlan ideig áll fenn a szerződés.  
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Szociális intézményi orvosi feladatok 
 
 Müller-Med Bt. (Dr. Müller Éva): 

 ellátandó feladat a Harkányi Szociális Gyógyotthonban 
bentlakásos szociális intézményi orvosi feladatok ellátása, 

 az Önkormányzat havonta a feladat ellátására a megbízottnak 
40 eFt megbízási díjat köteles fizetni, 

 az Önkormányzat köteles megtéríteni a Megbízottnak a 
megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő szükséges és 
igazolt kiadásait, 

 a szerződés 2008. február 22-től határozatlan időre szól. 
 
Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
 
 GYÓGY-MAN Bt. (Dr. Manzini Tibor):  

 ellátandó feladat foglalkozás-egészségügyi ellátás, 
 2000. évben az ellátás átlagos díja 3 eFt/fő, mely az évenkénti 

jegybanki alapkamat mértékével növekszik, 
 a szerződés 2000. március 14-től határozatlan időre szól. 

 
Orvosi ügyeleti feladatok 
 
 Orvosi Ügyeletre irányuló megbízási szerződések: 

 megbízottak Dr. Láng Györgyi Egészségügyi Kft. (Dr. Láng 
Györgyi), Med-Complex Bt. (Dr. Kovács Mária Zsuzsanna), Dr. 
Ofodile Solomon Nnamdi,  

 az Önkormányzat a megbízottnak az ügyelet tartamára a 
mindenkori közalkalmazotti bér alapulvételével számított 
túlmunkadíj alapján számfejtett megbízási díjat köteles 
fizetni. 

 
Az orvosi ügyelet a Háziorvosi Központi Ügyeletet Szolgálatot Fenntartó 
Társuláson keresztül kerül ellátásra. 
 
Nővéri feladatok biztosítása az ügyelet időtartama alatt 
 
 Fábián és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.: 

 ellátási kötelezettség nővéri asszisztensi feladatok (ügyelet 
alatt), 

 az Önkormányzat havi bontásban megbízási díjat köteles 
fizetni, melynek mértéke a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott illetménytábla szerinti 
illetmény, 

 2005. július 1-jétől határozatlan időre szól a szerződés. 
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A háziorvosi ügyelet fenntartásának költségei a 2010. évi adatok alapján 
14.470 eFt-ba került Harkány Város Önkormányzatának, mellyel 11.628 eFt 
forrás áll szemben az alábbiakban részletezettek szerint: 

    
adatok eFt-ban 

 
 
A kimutatás nem tartalmazza az üzemeltetés költségeit, mely további 
önkormányzati terhet jelent. 
 
Az ügyeleti idő tartamára az Önkormányzat külön szerződést köt nővéri 
asszisztensi feladatok ellátására. 
 
Gyermek fül, orr, gégészeti betegek ellátása 
 
 FÜL-ÉSZ MED Bt. (Dr. István József): 

 ellátandó feladat a gyermek fül, orr, gégészeti betegek 
ellátása, 

 az Önkormányzat havi 70 eFt megbízási díjat köteles fizetni a 
megbízott részére, 

 a szerződés határozatlan időtartammal 2010. január 1-jétől 
érvényes.  

 
Megjegyzés: a szakellátás nem kötelező 
önkormányzati feladat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kiadás
külső személyi juttatás 3 158
bérjárulék 817
anyagfelhasználás 988
karbantartás 53
egyéb fenntartási költség 43
egyéb díjak 108
vásárolt közszolgáltatás 9 303
összesen 14 470

bevétel
OEP támogatás 9 362
társult önkormányzatok támogatása 2 152
egyéb bevétel 114
összesen 11 628
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Fogászati alapellátási feladatok 
 
 Fogászati alapellátási feladatok egészségügyi vállalkozás formájában 

történő személyes ellátásra irányuló megbízási szerződések: 
 Dr. Tokai Julianna, Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit, 
 közvetlen társadalombiztosítási finanszírozás, 
 állagmegóvó, felújítási munkálatok költségei, továbbá a 

rendelő működésével kapcsolatos költségek a megbízottat 
terhelik, 

 az Önkormányzat éves szinten a megbízott ellátási területén 
kimutatott harkányi lakosok száma szerint 150 Ft/fő összeget 
biztosít, 

 az Önkormányzat köteles az orvosi rendelőben található, 
önkormányzati tulajdonban lévő felszerelési tárgyainak, 
eszközeinek, műszereinek használatát biztosítani, 

 a szerződések határozatlan időre szólnak. 
 

A fogorvosi alapellátásra vonatkozóan az Önkormányzat két megbízási 
szerződést kötött, a fent bemutatott orvosokkal. A szerződésben 
szabályozottak alapján megállapíthatók a megbízott és megbízó jogai és 
kötelezettségei. Mindkét szerződés ellentmondást tartalmaz az ellátás 
helye, illetve a használt eszközök vonatkozásában. Az egyik pont az ellátást 
az Egészségházon kívülinek, az eszközöket a megbízott tulajdonának 
definiálja, a következő pontokban pedig ugyanezt az Önkormányzathoz 
delegálja.  
 
A helyszíni interjúk során megállapítást nyert, hogy a fogorvosi alapellátást 
a vállalkozó orvosok saját rendelőjükben, saját eszközeivel biztosítják. 
Ezért az Önkormányzat térítési díjat fizet, a szerződésben foglaltak szerint. 
Ezzel, az Önkormányzat tulajdonában lévő, az ellátáshoz szükséges 
vagyonelemek (rendelő, eszközök) hasznosítása nem történik meg, mely 
ilyen formán többlet költségeket indukál.   
 
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban, valamint 
az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban foglaltaknak 
megfelelően az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás szerződéses 
jogviszony létesítésével biztosítja. 
 
Harkány Város Önkormányzata esetében erre vonatkozóan 12 db, 
határozatlan időre szóló szerződés került megkötésre, melyek 
főszabályként a házi orvosi, foglalkoztatás egészségügyi, orvosi ügyeleti, 
asszisztensi feladatokat, iskola-egészségügyi és fogorvosi alapellátást 
biztosítják. 
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A szerződésekben szabályozottak átfedéseket (foglalkoztatás egészségügy, 
ügyelet ellátása), illetve ellentmondásokat tartalmaznak. 
 
A szerződésekből nem derül ki a Város egészségügyi ellátásának teljes 
lefedettsége, a kötelező ellátások megfelelő szintű biztosítása, illetve 
alapvetően az önkormányzati finanszírozás mértéke. 
 
 
2. Életjáradéki, ajándékozási és ingatlan adásvételi szerződések 

 
 Kotschy Hugóné: 

 az Önkormányzat részére ajándékozta a Terehegy u. 13. sz. 
alatti ingatlanból a tulajdonát képező teljes ingatlanilletőséget 
(becsült forgalmi értéke 2.000 eFt), tehermentesen, 

 cserébe az Önkormányzat az ajándékozónak és fiának 
elhelyezést biztosított a helyi szociális otthonban, és az 
ajándékozó fia helyett az Önkormányzat fizetési 
életjáradékként fizeti a szociális otthonban a térítési díjat. 

 
 Bata Árpádné: 

 az Önkormányzat részére ajándékozta a Széchenyi tér 4. sz. 
alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát képző teljes illetőséget 
(forgalmi értéke 5.000 eFt),  

 cserébe az Önkormányzat az ajándékozónak elhelyezést 
biztosított a helyi szociális otthonban, és az Önkormányzat 
fizetési életjáradékként fizeti a szociális otthonban a térítési 
díjat. 

 
 Harkányi Római Katolikus Egyházközösség: 

 2008. december 16-án az Egyházközösség az 
Önkormányzatnak ajándékozta a Táncsics M. u. 3. sz. alatti 
ingatlant, melyre korábbi használója egy régebben megkötött 
ingatlanhasználati megállapodás következtében már az 
Önkormányzat volt a használója, 

 a szerződéskötéskori becsült értéke az ingatlannak 12.000 eFt, 
 az Egyház az ingatlant végrendeleti öröklés jogcímén szerezte 

meg, azzal a meghagyással, hogy az ingatlanban szociálisan 
rászorolú személyek életminőségének jelentős javulását 
eredményező intézményt fog működtetni, az Önkormányzat 
ezt a végrendeleti kikötés teljesítését magára vállalta, 

 a szerződésekben foglaltak szerint az Önkormányzat magára 
vállalta a végrendeletben meghatározott kötelezettséget, mely 
életjáradék megfizetésére vonatkozik. 
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A fenti szerződésekben ingatlan tulajdonjogért cserébe az Önkormányzat 
hosszú lejáratú kötelezettséget vállalt, mely azonban nem kerül 
feltüntetésre a több éves kihatású döntések között. 
 
Az életjáradéki szerződés megkötésére vonatkozóan a Képviselő - Testület 
rendeletet nem alkotott, így nem szabályozott az arra jogosultak köre, 
illetve egyéb feltételek, melyek a kérelmezők számára az esélyegyenlőséget 
biztosítanák.  
 
 Bednárik Györgyné, Schneider Józsefné: 

 harkányi külterületen álló ingatlanjukat, továbbá a harkányi 
területű külterületi szántó és gazdasági épület megjelölésű 
ingatlanra vonatkozóan a fent megnevezett eladók 2.160 eFt 
összegben adásvételi szerződést kötöttek az Önkormányzattal, 

 az Önkormányzat tulajdonába 2007. március 24-én kerültek a 
fenti ingatlanok, 

 az Önkormányzat 2013. 03. 31-ig köteles megfizetni a 
vételárat, havi 30 eFt-os részletekben. Ez gyakorlatilag a 
kialkudott vételár 72 hónapos részletekben való megtérítése. 

 
 Dr. Hámori Artúrné: 

 az Önkormányzat 2007. szeptember 4-én adásvételi 
szerződést kötött a fent említett féllel két darab harkányi 
ingatlan ½-½ tulajdoni illetőségére vonatkozóan, 

 a kialkudott vételár - egy korábbi adás-vételi szerződés 
eredményeként - 5.000 eFt, 320 eFt már kifizetésre került, 
1.000 eFt a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül 
rendezésre, a maradék 3.680 eFt-ot pedig az Önkormányzat 
havi 80 eFt-os részletekben fizet meg az eladónak, 46 hónapon 
keresztül.  

 
Ezen két utóbbi szerződés specifikuma a részletfizetési konstrukció, mely 
alapvetően kamatmentes vételár megtérítést jelent. 
 
A fentiekben részletezett szerződéses jogviszonyokból nem derül ki 
egyértelműen az Önkormányzat szándéka. A szakértő által végzett interjúk 
során tisztázódott, hogy az Önkormányzat területrendezési terv 
megvalósítása okán vásárolt ingatlanokat. Megjegyzi a szakértő, hogy a 
területrendezési tervben foglaltakat folyamatosan aktualizálni szükséges 
annak érdekében, hogy az aktuálisan kialakult pénzügyi gazdasági 
helyzetben kontrollálatlan ingatlan vásárlásokra ne kerüljön sor.  
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3. Oktatással és kultúrával kapcsolatos megállapodások 
 
 Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület (zenekar):  

 Az Önkormányzat a megállapodás értelmében 2010. évben 
3.000 eFt értékű támogatásban részesíti az Egyesületet, 
melyet az Egyesület működési költségekre használhat fel.  

 
Megjegyzi a szakértő, hogy az Egyesület működési támogatásához 
Támogatási Szerződés megkötésére van szükség. A megállapodás nem 
tartalmaz paramétereket arra vonatkozóan, hogy a számadási 
kötelezettségnek az Egyesület milyen formában tegyen eleget. 
 
 
 Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény: 
 2010. szeptember 1- 2011. augusztus 31-ig havi 73.500 Ft-ért 

az iskolai feladatellátásra vonatkozóan zenekari asszisztenst 
alkalmaz az Önkormányzat. 

 
Megjegyzés: maga a zeneiskolai oktatás sem 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, a 
zeneiskolában zenekari asszisztens alkalmazása 
pedig indokolatlan, a szerződés határozott 
idejének lejárta után a szakértő megszüntetésre 
javasolja. 

 
Megjegyzi a szakértő, hogy a megbízott vállalkozó, ezért vállalkozási 
szerződés megkötése szükséges, mely eredménykötelem. A szerződésben 
további szabályozókat kell feltüntetni, a feladatok teljesítésének 
igazolására jogosult személy meghatározásával. 
 
 Tenkes Kultúrcentrum Kft.:   

 a megállapodás részeként az Önkormányzat vállalja, hogy 
2010. évben az Önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletében meghatározott összegből támogatja a 
Kultúrcentrumot, 

 a támogatás összegét az előző évi figyelembevételével 
határozza meg az Önkormányzat, 

 a Kft. a harkányi Művelődési Házat üzemelteti és múzeumi 
feladatokat lát el, 

 a támogatást működési költségekre, a HARKA Kör 
támogatására, valamint az ügyvezető személyi kiadásaira 
nyújtja az Önkormányzat. 
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A Kft. alapvetően közfeladatot lát el a 2009. évi éves beszámoló kiegészítő 
mellékletében megfogalmazottak szerint (közművelődési programok, 
könyvtár működtetése). Jelen megállapodás nem szabályozza az ellátandó 
közfeladatok körét, üzemeltetési szerződés megkötésére van szükség. 
Szabálytalan a működési támogatásból kiemelten kezelni az ügyvezető 
fizetését.  
 
A Kft. a Művelődési Ház üzemeltetése során beszedett belépődíjakat saját 
nevében, saját számlájára számolja el, mely szintén szabálytalan. 
 
 
4. Sporttal kapcsolatos megállapodások 
 
 Harkányi Sportegyesülettel szakosztályok működtetésére kötött 

megállapodást az Önkormányzat: 
 a megállapodás részeként az Önkormányzat vállalja, hogy 2010. 

évben az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében 
meghatározott összegből támogatja a Sportegyesületet. 

 
Az előbbiekben bemutatott „Megállapodások” helytelen szerződéses 
formák, ugyanis a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, alapítványok, 
illetve egyesületek tekintetében támogatási szerződés megkötése 
szükséges, melynek formáját és tartalmát törvények szabályozzák. 
 
 
5. Egyéb szerződések 
 
 Az Önkormányzat 2010. szeptember 1-jén engedményezési 

szerződést kötött a T.A.X. TEAM Security Személy- és Vagyonvédelmi 
Kft.-vel, a Kft.-nek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel szemben fennálló 
8.500 eFt értékű követelésével, illetve annak kamataival 
kapcsolatban, összességében 11.309 eFt összegben. 
 
A felek megállapodtak, hogy amennyiben az engedményes (az 
Önkormányzat) a szerződésben meghatározott határidőre az 
engedményezés díját, vagy annak egy részét nem teljesíti, úgy köteles 
a fennmaradó díj összegének erejéig a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben 
meglévő részvényeinek a névérték 9,05-szörös értéken történő 
átadásával teljesíteni, egy éves visszavásárlási joggal.  
 
Az engedményezési szerződés megkötéséhez az abban biztosítékként 
meghatározott részvényátadáshoz képviselő-testületi döntés nem 
született. 
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Megjegyzi továbbá a szakértő, hogy a szerződés első pontjában 
helytelenül fogalmaz, az engedményezőnek tartozása áll fenn a 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel szemben, nem pedig tartozása.  

 
 Az Önkormányzat és a Rechter Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. között 

2008. január 23-án adásvételi és vételi jogot megállapító szerződés jött 
létre, melyben a felek foglalót kötöttek ki, a foglalót a vevő megfizette. A 
szerződés 2009. október 24-én módosításra került, rendelkeztek az 
adásvételi szerződés érdekmúlás miatti közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről, és a vevőnek visszajáró foglaló aznap megkötött 
részvény-adásvételi szerződésben meghatározott vételárba történő 
beszámításáról. Nem tisztázott, hogy az Önkormányzat részéről milyen 
érdekmúlás következett be, így az sem tisztázott, hogy a foglaló 
jogosan járt-e vissza. 

 
 2009. június 29-én előszerződés jött létre az F-L IMMO Kft., Harkány Város 

Önkormányzata és Pentz Mihály között, mely ingatlanok eladásáról-
vételéről szól, továbbá meghatározásra kerül benne, hogy a Kft. Pentz 
Mihállyal kötendő adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg külön 
okiratban átvállalja Pentz Mihálynak az Önkormányzattal szemben 
fennálló telekadó tartozását. Az Önkormányzat „minden további feltétel 
nélkül hozzájárult az adás-vétel tárgyát képző ingatlanokra saját javára 
szóló ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek tárgyi ingatlanokról 
történő törléséhez.” A Polgármester nem rendelkezett Képviselő-
testületi felhatalmazással a szerződés megkötésére, így az 
Önkormányzatra vonatkozó kötelezettségvállalások érvénytelenek.  

 
 T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (ma Magyar Telekom 

Nyrt.): 
 GSM mobiltelefonok és a T-Mobile Magyarország Rt. GSM 

szolgáltatásainak kedvezményes beszerzése érdekében jött 
létre a szerződés. 
 

 Magyar Posta Zrt.: 
 Küldeményforgalmi szolgáltatások és egyéb tárgyú 

szolgáltatások igénybevételére jogosult az Önkormányzat. 
 
 Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésére havi 91.500 Ft 

megbízási díjért határozatlan időre szerződött az Önkormányzat Vanyúr 
Sándor vállalkozóval.  A szerződésben a megbízási díj nem tartalmaz 
Áfá-t. Tekintettel arra, hogy a tevékenység nem tartozik az Áfa 
törvényben meghatározott tárgyi mentes körbe - hacsak Vanyúr 
Ferenc nem választott alanyi adómentességet - a megbízási díjat Áfa-
val együtt kell meghatározni. 
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 Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésére az Önkormányzat a 

Lupek és Társa Bt.-vel szerződött határozatlan időre, havi 28.000 Ft/hó 
vállalkozási díjért cserébe. 
 
 

Az utóbbi két vállalkozási szerződésekben foglalt pénztári kifizetés elavult, 
helyette átutalással történő teljesítés szükséges.  
 
 2010. január 1-jétől egy éves időtartamra évi 270 eFt bérleti díjért kötött 

bérleti szerződést az Önkormányzat a TÜKE SE-vel.  
 
 Vagyonvédelmi tevékenység ellátására megbízási szerződés kötése a 

D.R.Z. Bt.-vel. Határozatlan idejű szerződés, a megbízott megbízási díja havi 
48 eFt+ÁFA. 

 
 2003. március 12-e-óta határozatlan időre együttműködési 

megállapodást kötött a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 
Egyesülettel polgárőri feladatok ellátására. Az Önkormányzat éves 
költségvetésében határozza meg az adott évi támogatás összegét.  
 

 Könyvvizsgálói megbízási szerződése van az Önkormányzatnak 2000. 
január 1-je óta az Elisa Profi Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel. A könyvvizsgálói 
díj bruttó 450 eFt. A szerződés utolsó oldala megállapodást tartalma 
adótanácsadói feladatok ellátására. Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, 
hogy a határozatlan időre kötött megállapodás megbízási szerződésbe 
foglalása szükséges. 

 
 2004. január 1-je óta, határozatlan időre az Önkormányzatnak 

vállalkozási szerződése van a TOMFIX Informatikai és Irodatechnikai Bt.-
vel. A vállalkozó feladata, hogy a Hivatal tulajdonában lévő számítógépeket 
és azok perifériáit meghatározott feltételek mentén üzemeltesse, 
karbantartsa és javítsa. A felek a díjazást az évente várható feladatok 
alapján állapítják meg. 
 

 Az Önkormányzat és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya 
Megyei Szervezete között 2003. szeptember 2-a óta határozatlan idejű 
együttműködési megállapodás van érvényben. A szerződés fő célja a 
fogyasztók védelmének biztosítása, érdekeinek a képviselete. Az 
Önkormányzat a Szervezetet havi 50 eFt összegben támogatja. 
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 Az Önkormányzat 2005. május 4-ei dátummal határozatlan idejű teljes 
körű üzemeltetési szerződést kötött a Print Copy Kft.-vel. Az 
üzemeltetési díj egy havi alapdíjból, továbbá adott másolatszám túllépése 
után kiegészítési díjból tevődik össze.  

 
 Városfejlesztési és turisztikai szaktanácsadással kapcsolatos 

megbízási szerződés jött létre az Önkormányzat és az MSB Consult Kft. 
között. A szerződés időtartama meghatározott feladatok elvégzésével függ 
össze. A pályázati dokumentációkkal kapcsolatos megbízási díj a 
megpályázott összegek bruttó 1 %-a a pályázatokat befogadó 
nyilatkozatokig. A támogatási szerződés előkészítésével kapcsolatosan 
pedig a megnyert összeg bruttó 3 %-a lesz a megbízás ellenértéke. A 
szerződésnél a megbízási díj nem tartalmaz Áfa-t annak ellenére, 
hogy a szaktanácsadót tevékenység Áfa-köteles.  

 
 Az O.K. Consulting Kft.-vel az Önkormányzatnak 2013. december 31-éig 

tartó együttműködési megállapodása van érvényben. Az együttműködés 
célja a Város fejlesztési stratégiájának és konkrét programelemeinek 
megvalósítása.  

 
 2009. április 1-jétől a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége az 

Önkormányzattal együttműködési szerződést kötött a harkányi zsidó 
temetőingatlan gondozásával kapcsolatosan. A MAZSIHISZ havonta 3 eFt-
tal járul hozzá az Önkormányzat temetőgondozási költségeihez. 
 

 2004. január 29-én az Önkormányzat együttműködési megállapodást 
kötött a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel a turizmus-marketing területén való 
együttműködés céljából. 
 

 2009. március 24-én megállapodás jött létre Matty Községgel, hogy az 
Önkormányzat szabad kapacitásai terhére elszállítja a Község területéről a 
szennyvizet, a szállítás feltételeiről a Község megállapodást kötött a 
Tenkesvíz Kft.-vel.  
 

 A LUX INVEST 2000 Beruházás-szervező, Mérnöki Tervező Kft-vel Harkány 
Város Önkormányzata 2004-ben vállalkozói szerződést kötött a Város 
közvilágítási berendezéseinek korszerűsítésére és üzemeltetésére. A 
korszerűsítési beruházás során a Kft. a közvilágítási berendezések aktív 
elemeit megvásárolta az E-ON DÉMÁSZ Zrt-től. 

 
A Társaság folyamatos közvilágítási szolgáltatást végez a Városban, melyért 
az Önkormányzat ellenérték fizetésre kötelezett. Ezen kötelezettségének, 
pénzügyi helyzetének romlása miatt maradéktalanul nem tett eleget.  
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Megjegyzés: a feladat elvégzésére vonatkozó 2004. 
március 12-én aláírt szerződés Közvilágítás 
feladatátvállalási szerződés címmel került 
meghatározásra, mely helytelen. Nem feladat 
átvállalásáról, hanem feladat elvégzéséről van szó, 
és kötelező önkormányzati alapfeladat nem 
vállalható át. 

 
A 2010. augusztus 31-én aláírt megállapodásban a Kft. a tartozások 
kiegyenlítése érdekében kétoldalú, közokiratba foglalt megállapodást 
kezdeményezett, melyben az Önkormányzat tartozás-elismerése és a 
tartozást biztosító ingatlan jelzálog alapítás kezdeményezése került 
meghatározásra.  

 
A tartozás elismertetését követően a Társaság biztosítékokat fektetett le, 
úgymint a szolgáltatás felfüggesztése, melynek következtében az aktív 
elemek leszerelésével a közvilágítás csökkentésre kerül, illetve vagyoni 
biztosíték, mely 29 millió forint értékű ingatlan fedezetet jelent. 

 
A biztosítékok túlzóak, tekintettel arra, hogy a Társaság tulajdonában lévő 
közvilágítási berendezések aktív elemeinek felhasználása más területen 
erősen korlátozott, illetve az ingatlan fedezet nincs arányban a - 
megállapodás aláírásakor aktuális - 11 millió forint értékű tartozással.   
 
A szerződés tehát rendkívül előnytelen pozíciókat tartalmaz az 
Önkormányzat részére. 
  
A fentiek alapján a szakértő megállapítja, hogy az Önkormányzat 
feladatellátási rendszerét alapvetően a rosszul strukturáltság jellemzi 
amellett, hogy különösebb átgondolások nélkül for-, és non-profit 
szervezetek bevonásával végzi tevékenységét.  
 
Az Önkormányzat számára a legtöbb ponton előnytelen és mind jogi, mind 
gazdasági szempontból megkérdőjelezhető szerződéses gondokat 
tapasztalt a szakértő. 
 
A feladatellátáshoz kapcsolódóan hiányoznak a közfeladat-ellátási 
szerződések, mely a vonatkozó Európai Uniós Jogszabály betartását jelenti.  
 
A szerződésekben nem szabályozottak a bevétel-beszedési kompetenciák 
sem. 
 
A szerződések átvizsgálása alapján egyértelműen megállapítható, azok 
többségének nem megfelelő jogi státusza. A megállapodásokat támogatási, 
vállalkozási, esetleg megbízási szerződésekkel kell kiváltani.  
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Az alapvetően átláthatatlan, sok esetben jogszabályszerűtlen 
közszolgáltatási szerződéses rendszert az alábbi ábra vázolja fel: 
 
 
 

Harkányi Városi Könyvtár

Harkány Szociális Gyógyotthon
(TÁRSULÁS)

Harkányi Óvoda (TÁRSULÁS)

Kitaibel Pál Ált. Isk., Gimn.
és Alapfokú Műv. Int. (TÁRSULÁS)

Harkányi Családsegítő Gyermekj. és
Házi Gondozó Szolgálat (TÁRSULÁS)

Harkányi Sportcsarnok

Tourinform Iroda Harkány

Medikomplex Kft.
Dr. Müller Éva

igazgatási tevékenység
pénzügyi-számviteli feladatok 

ellátása
hatósági feladatok ellátása

közcélú, közhasznú foglalkoztatás, 
közmunka

közterület-felügyelet
köztemető-fenntartás és működtetés

gyámhivatal
gyermekvédelem

okmányiroda működtetése
adóügyek intézése
városfejlesztéssel, 

városüzemeltetéssel, városrendezéssel 
kapcsolatos feladatok

pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátás

építésügy
mezőgazdasági ügyek

közművelődési tevékenység
sport támogatás

Polgármesteri Hivatal

Hatósági Igazgatási Társulás
rehabilitációs feladatok ellátására

FÜL-ÉSZ MED Bt.
Spohn Eü-i, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt.

GYÓGY-MAN Bt.
Dr. Manzini Tibor

Fábián és Társa Egészségügyi
Szolgáltató Bt.

Dr. Láng Gy. Egészségügyi Kft., 
Med-Complex Kft., Dr. Ofodile S. N.

Dr. Manzini Tibor

Siklósvidék Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás

Háziorvosi Központi Ügyeletet 
Szolgálatot Fenntartó Társulás

Siklósi Többcélú Kistérségi 
Társulás

Dr. Tokai Julianna,
Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit

2 magánszemély és a Harkányi
Katolikus Egyházközösség

életjáradék

D.R.Z. Bt.

Tenkes Kultúrcentrum Kft. 

Harkányi  Művészeti és 
Kulturális Egyesület

kulturális feladatok 
támogatása

Lupek és Társa Bt.

Vanyúr Sándor vállalkozó tűzvédelem

Polgárőrség Bűnmegelőzési és 
Vagyonv.-i Egyesület

Harkányi Sportegyesület

Müller-Med Bt.
Dr. Müller Éva



 

 

JAVASLATOK 
 

 Az Önkormányzat feladat-ellátási, működési és fejlesztési 
koncepciójának középtávra történő meghatározása. 
 

 A középtávon megfogalmazott célrendszer alapvető kritériumának 
kell lennie az adósságnövekedés megállításának és egy 
koordináltabb, valamint fenntarthatóbb működés kialakításának. 
 

 Hosszú távú stratégiát is kell készíteni, mely reális összhangot teremt 
az Önkormányzat teherbíró képességével és egyaránt a területi, 
tulajdonosi kompetenciákkal, valós tényeken alapulva, és a tervezett 
döntések várható eredményét is prognosztizálva. 
 

 A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok pontos feltérképezése, 
hatékonysági elemzés, a szükséges munkavállalói létszám 
meghatározása. 
 

 A többségi tulajdonban lévő, közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságokkal szemben eredményességi követelmények felállítása, 
közfeladat-ellátási szerződések alkalmazása. 
 

 A társulási megállapodások korszerűsítése, a tag önkormányzatok 
hozzájárulásának (költségmegosztás) felülvizsgálata, aktualizálása, 
az átfedések megszüntetése, a többcélú kistérségi társulási forma 
előnyeinek nagyobb mértékű kihasználása. 
 

 A szerződéses formában működő egészségügyi ellátás, kötelező 
alapellátásra történő korlátozása, a közvetett önkormányzati 
támogatáson felüli hozzájárulás csökkentése, a meglévő 
eszközállomány maximális hasznosítása a feladatellátás során.  
 

 A településrendezési terv, évenkénti felülvizsgálata, annak a pénzügyi 
lehetőségeket figyelembe vevő aktualizálása, az indokolatlan ingatlan 
vásársások megszüntetése. 
 

 Az oktatási, kulturális, illetve sporttal kapcsolatos 
megállapodásokban foglalt feladatok szűkítése, az önként vállalt 
feladatok kiszűrésével, közfeladat-ellátási szerződések készítése. 
 

 A szerződések jogi státusának rendezése. 
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 Az önkormányzati feladatok for- és non-porfit szervezetekkel történő 

ellátásának felülvizsgálata, a kötelező feladatokra történő 
koncentrálás.  
 

  Szigorú és konzekvens feladat-ellátási kontroll működtetése, a 
gazdasági fegyelem erősítése. 
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II. Elemezze a Harkány Város Önkormányzatának kötelezettség-, és 
követelésállományát részletesen! 

 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
Az Alkotmányban megfogalmazottak szerint a helyi önkormányzatok 
működésének gazdasági alapjait a saját bevételek, az állami támogatás, valamint 
az önkormányzati vagyon biztosítja.  
 
Az önkormányzatok rendeltetése a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, 
helyi közhatalom gyakorlása, illetve ezekhez szükséges szervezeti, személyi és 
anyagi feltételek megteremtése. 
 
A gazdasági alapként funkcionáló források, valamint a közszolgáltatások 
teljesítését finanszírozó kiadások között az elmúlt évek alatt jelentős „rés” 
keletkezett, melynek kompenzálására vonatkozó eljárás megválasztása az 
önkormányzatok képviselő - testületének hatáskörébe tartozik. A lakossági 
igények maradéktalan, vagy jelentős mértékű kielégítésére való törekvés, a saját 
források mellett idegen források bevonását tették szükségessé. 
 
Ennek következtében jelen időszakban az önkormányzatok többségénél a 
gazdálkodást, a vagyon növelését saját és idegen forrásból biztosítják. Az utóbbira 
vonatkozóan lehetőséget biztosít a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény8.  
 
Az idegen források elsősorban hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek 
formájában jelennek meg. A hosszú lejáratú kötelezettségek jellemzően hitelek, 
illetve kötvénykibocsátásból származó tartozásállomány, a rövid lejáratú 
kötelezettségek körében azonban a hitelek mellett a szállítói, illetve egyéb 
(adótúlfizetés) kötelezettségek jelentkeznek. 
 
  

                                                             
8 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerint 
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A Harkány Város Önkormányzat kötelezettségei a fentiekben leírtaknak 
megfelelően hosszú és rövid lejáratú tartozásokat foglalnak magukban, az 
alábbiak szerint: 
 

           adatok eFt-ban 

 
                                       
 adatok eFt-ban 

 
A fenti táblázatból és grafikonból is látható, hogy 2008-ban kismértékben, 4,5 %-
kal növekedett az összes kötelezettség állománya. A mérlegben bemutatott 
adatok szerint a Hosszú lejáratú kötelezettségek állományi értéke 2008-ban 
csökkent az előző évhez viszonyítva. Ez egy kisebb mértékű hiteltörlesztésnek 
köszönhető, illetve azon helytelen eljárásnak, mely szerint a svájci frank 
alapú kötvénykibocsátásból származó kötelezettség év végi értékelése nem 
történt meg. 
 
A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban levő valutát és a devizaszámlán levő 
devizát a mérlegfordulónapi árfolyam szerinti értéken kell kimutatni, 
amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi 
pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása a számviteli 
politikában meghatározottak szerint jelentős összegű. Amennyiben az 
értékelésből adódó különbözet nem jelentős összegű, akkor könyv szerinti 
értéken kell kimutatni. A számításokat természetesen ebben az esetben is el kell 
végezni és dokumentálni kell.  

Kötelezettségek 2007. 2008. 2009.

hosszú lejáratú köt. 2 610 930 2 604 025 3 113 754

rövid lejáratú köt. 609 368 763 516 950 628

összes kötelezettség (egyéb passzív 
pénzügyi elszámolások nélkül) 3 220 298 3 367 541 4 064 382
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Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözet jelentős 
összegű, a valutapénztárban lévő valutakészletet és a devizaszámlán lévő deviza 
árfolyamveszteségét az egyéb folyó kiadások között, az árfolyamnyereséget az 
intézményi működési bevételek között kell elszámolni a valutapénztárral illetve a 
devizaszámlával szemben.  
 

A 2007. márciusában kibocsátott kötvény 17.070.000 CHF, mely 2.600.000 
eFt-ot jelent, tehát a kibocsátáskori árfolyam 152,31 Ft/CHF.  
 

2008. év végén a MNB által közzétett árfolyam 177,78 Ft/CHF, melynek 
figyelembe vételével a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2008. év 
végén 434.705 eFt-tal magasabb, mint annak a 2008. évi mérlegértéke. 
  

Megjegyzés: 2007. év végi értékeléskor az 
árfolyam különbözet még nem volt jelentős (0,11 
Ft/CHF). 
 

2008-ban a Rövid lejáratú kötelezettségek 25 %-kal emelkedtek.  
 

2009. évben a kötelezettségek értéke 696.841 eFt-tal magasabb, mint 2008. 
évben.  
 

A Hosszú lejáratú kötelezettségek a 2007-ben kibocsátott kötvény év végi 
értékelése (az elmaradt előző évi értékelés miatt jelentős, mintegy 512.544 eFt 
összegű) miatt emelkedtek, míg a Rövid lejáratú kötelezettségek növekedését 
legnagyobb súllyal (170.000 eFt) a Rövid lejáratú hitelek állományának 
emelkedése okozta.  
 

A vizsgált években a kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban még csak az évi két 
alkalommal fizetendő kamat jelent kötelezettséget, mivel 2011-ig a 
tőketörlesztéssel kapcsolatban fizetési moratórium van érvényben. 
 

Ha a fentiekben bemutatott kötelezettségek állományához mérten a 
mérlegfőösszeg nagyságát vizsgáljuk, az Önkormányzat évenkénti 
eladósodottsága 2008. évre 2 százalékponttal emelkedett, majd 2009. 
évben már egy nagyobb mértékű, a bázis évhez (2007.) viszonyítva 11 %-os 
növekedést mutat. 

adatok eFt-ban 
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A kötelezettségek részletes bemutatása 2007-2009. 
           
                adatok eFt-ban 

 
 
 
 

adatok eFt-ban 

 
 
 
 
 

2007. 2008. 2009.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2 600 000 2 600 000 3 112 544
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0
Beruházási és fejlesztési hitelek 0 1 415 0
Működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 10 930 2 610 1 210
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 610 930 2 604 025 3 113 754
Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0
Rövid lejáratú hitelek 407 596 475 400 645 400
Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) 167 681 249 538 280 746
 - tágyévi költségvetést terhelő szállítói köt. 167 681 226 299 278 118
 - tágyévet követő évet terhelő szállítói köt. 0 23 239 2 628
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 34 091 38 578 24 482
 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 9 936 15 135 8 956
 - helyi adó túlfizetés 5 485 8 998 11 892
 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő r. 0 3 882 1 078
 - egyéb hosszú lejáratú köt.köv. évi törl.részl. 15 320 10 563 1 787
 - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú köt. 3 350 0 769
 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.köt. 0 0 0
 - egyéb különféle köt. 0 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 609 368 763 516 950 628
Költségvetési passzív függő elszámolások 0 15 24
Költségvetési passzív átfutó elszámolások 43 936 43 262 34 948
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 154 163
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 363 244 244
 - költségvetésen kívüli letéti elsz. 0 0 0
 - nemzetközi támogatási programok deviza elsz. 0 0 0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 44 299 43 675 35 379
Kötelezettségek összesen 3 264 597 3 411 216 4 099 761
Források összesen 7 956 917 7 921 799 7 887 151
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A fentiek alapján megállapítható, hogy 2008-ban a mérleg adatai a Hosszú 
lejáratú kötelezettségek körében nem a valóságot mutatja, a 
kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek értékelésének elmaradása 
miatt.   
 
A Rövid lejáratú kötelezettségek állományi értéke az éven belüli hitelek, 
szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek által növekedett, így 
összességében a Kötelezettségek állománya nőtt a 2008-as évben. Az éven 
belüli hitelek év végi állományának növekedése az Önkormányzat 
működési problémáit mutatja, mely nem likviditási, hanem állandósult 
működési hiányt jelez. 
 

2009. évben az összes Kötelezettség 20%-kal magasabb az előző évinél, 
mely a 2007. évben kibocsátott kötvény miatti kötelezettségek 
emelkedésének (+19%) és a Rövid lejáratú hitelek (+36%), valamint 
Szállítók (+12,5 %) állományi érték növekedésének köszönhető.  
 
A 2007. évben kibocsátott 17.070.000 CHF értékű kötvény mérlegben 
szereplő értékének a változását az okozta, hogy a svájci frank árfolyam-
emelkedésének következtében 2009. év végén került átértékelésre, így 
mérlegben szereplő értéke 3.112.544 eFt. 
 

 
A szakértő elvégezte a rövid lejáratú kötelezettségállomány korosítását 2010. 
november 3-án, mely az alábbi táblázatban látható: 
 

    adatok eFt-ban 

 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek, különösen a szállítói tartozások összesített 
állományi értéke a 2009. év végi záró állományhoz képest tovább növekedett, 
mely mellett jelentős az éven túli tartozások volumene. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Kötelezettségek még nem 
lejárt 0-30 napig 31-90 napig 91-180 

napig
181-360 
napig éven túli összesen

Szállítói tartozás 5 768 8 759 27 736 37 129 53 586 204 763 337 741
MÁK inkasszó 0 0 6 906 0 0 0 6 906
Egyéb 5 492 0 3 500 0 0 1 871 10 863
Munkaváll.-kal kapcs. tartozások 0 0 277 0 11 958 0 12 235

11 260 8 759 38 419 37 129 65 544 206 634 367 745
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II./a) Milyen a jelenlegi hitelállománya? 
 
Az igazságügyi szakértő véleménye szerint az önkormányzatoknak alapvetően 
egyensúlyi gazdálkodásra kell törekedniük, ami nem zárja ki a szükséges mértékű 
racionálisan működő kölcsönforrások igénybevételét sem. A költségvetés 
egyensúlyának előírása azt jelenti, hogy a tervezett kiadásokat a saját 
bevételeknek - beleértve a vagyon hasznosításából származó bevételeket -, a 
központi támogatásoknak, átvett pénzeszközöknek kell fedezniük, megfelelő 
mennyiségű kölcsönforrás mellett. 
 
Jelenleg az önkormányzatok jövedelmi helyzete nem tart lépést a feladatellátás 
(kötelező és önként vállalt feladatok) forrásigényével.  
 
A normatív támogatási összegek csökkenése, a saját bevételek növelési korlátai 
(jogszabályi, illetve politikai korlátok) szükségessé tették a kiadások 
csökkentését.  
 
Az önkormányzatoknak a pénzügyi nyomás hatására sikerült kis mértékben 
javítaniuk a költséghatékonyságot, sok esetben azonban csak oly módon tudtak 
költségcsökkentést elérni, hogy a költségvetési többlet megszűnt és a 
tőkeberuházások nem érték el a megfelelő szintet. 
 
Az esetek többségében a működési költségek további csökkentésére sincs 
lehetőség, figyelembe véve az ellátandó feladatok jogszabályok által 
meghatározott kötelező színvonalát. 
 
Ilyen helyzetben finanszírozási hiány lép fel, melynek kompenzálására 
hitelfelvétel, vagy kötvénykibocsátás lehetőségével él az önkormányzat. 
  
Ez történt a Harkány Város Önkormányzat esetében is, melynek 
hitelállományát az alábbi táblázat és grafikon mutatja be: 

 
                adatok eFt-ban 

 
 

 
 
 

Hitelek állománya 2007. év 2008. év 2009. év
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2 600 000          2 600 000         3 112 544             
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból -                        -                       -                           
Beruházási és fejlesztési hitelek -                        1 415                 -                           
Működési célú hosszú lejáratú hitelek -                        -                       -                           
Hosszú lejáratúak összesen 2 600 000         2 601 415       3 112 544           
Rövid lejáratú hitelek 407 596             475 400            645 400                
Beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törl. rész. -                        3 882                 1 078                     
Hitelek állománya összesen 3 007 596         3 080 697       3 759 022           
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2008. évben a rövid lejáratú hitelek  (kölcsönök) összetétele az alábbiak 
szerint alakult: 
 Szigetvári Takarékszövetkezet   50.000 eFt 
 Erste Bank Nyrt. 280.000 eFt 
 Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 145.400 eFt 

összességében: 475.400 eFt 
(a fenti táblázattal egyezően) 

 
A hosszú lejáratú kötelezettségek a 17.070.000 CHF alapú 
kötvénykibocsátásból (2.600.000 eFt), illetve az 5.297 eFt CIB Credit Zrt 
lízingdíjból álltak 2008. évben. 
 
2009. évben a rövid lejáratú hitelek (kölcsönök) összetétele az alábbiak 
szerint alakult: 
 Szigetvári Takarékszövetkezet 180.000 eFt 
 Erste Bank Nyrt. 280.000 eFt 
 Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 185.400 eFt 

összességében: 645.400 eFt 
(a fenti táblázattal egyezően) 

 
A hosszú lejáratú kötelezettségek a 17.070.000 CHF alapú 
kötvénykibocsátásból (3.112.554 eFt), illetve a CIB Credit Zrt lízingdíjból álltak 
2009. évben. 
 
A hitelek állományának alakulását mutatja be az alábbi grafikon 2007., 2008. és 
2009. évek vonatkozásában. 
 

                   adatok eFt-ban 
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Az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2007-2010. évi hitelfelvételek 
indokait és gazdasági megalapozottságát nem vizsgálata a Helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdése 
ellenére. 
 
A hitelállomány vizsgálatának eredménye konkrét adatok formájában 
megjelenő információ, mely az adósságszolgálati kötelezettségek tervezett 
teljesítési koncepciójával nyújt érdemi tájékoztatást. 
 
Elsősorban nem a jogszabályi előírás szerinti hitelfelvételi korlát 
megállapításához szükséges pénzügyi kondíciók felméréséről van szó.  
 
A hitelképesség megismerését elsősorban az adósságszolgálati kötelezettség 
jelenlegi és a jövőben tervezett (ha hitelfelvételkor készül ilyen prognózis), 
teljesítése alapozza meg.  
 
Az Önkormányzat megtakarítási képessége a folyó bevételek és folyó kiadások 
pozitív különbözetét jelenti. Feltételezve a kiinduló állapot megfelelő pozícióját, 
szükséges a külső forrás befektetésénél figyelembe venni a létrehozott 
vagyonelem esetleges működési többletigényét.  
 
A működési hiány rontja a hitelképességet, hiszen ez azt jelenti, hogy az 
Önkormányzat feléli tartalékait, illetve tőkebevételeit mozgósítja, amely 
vagyonának feléléséhez vezethet.  
 
Amennyiben az Önkormányzat fejlesztési hiteleit más vagyontárgyak 
értékesítéséből fedezi, a vagyonban alapvetően mennyiségi változás nem 
történik, csak az összetétel lesz más. Ezen megoldás abban az esetben megfelelő, 
ha az eladásra szánt vagyon jövőbeni hasznosíthatósága a létrehozott 
vagyonelemből várható hasznot nem éri el.  Jelentős kockázattal kell azonban 
számolni, a tervezett vagyonelemek piaci kereslete tekintetében. 
 
A hitelképesség megítélését továbbá befolyásolja a fejlesztések választott tárgya.  
 
Célszerű olyan beruházást preferálni, ahol a létrehozott vagyonelem olyan 
szolgáltatási többletet indukál, melyből származó díjtétel fedezi a hitel 
visszafizetését, s egyéb terheit. 
 
A hitelképességet az előbbiekben bemutatottak kombinációjának mérlegelésével 
célszerű elbírálni. 
 
Harkány Város Önkormányzata vonatkozásában a szakértők nem 
találkoztak olyan elemzésekkel, melyek a fentiekben bemutatott 
hitelképességet támasztanák alá. 
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Az alábbi táblázat az Önkormányzat költségvetésének hiányát mutatja be. 
 

A hiány a működési és a felhalmozási kiadások és bevételek 
különbözeteként áll elő, ez esetben oly módon, hogy sem a kiadások, sem a 
bevételek nem tartalmazzák a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket.  
 
 

               adatok eFt-ban 

 
 

 
A hitelek év végi állományának növekedése az Önkormányzat működési 
problémáit mutatja, mely nem likviditási, hanem állandósult működési 
hiányt jelez. 

               adatok eFt-ban 

 

2008. 2009. 2010. terv
működési hiány 289 511        189 681        570 708        
felhalmozási hiány 93 140 -         35 980          70 708 -         
összes 196 371        225 661        500 000        
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II./b) Rendelkezik-e kötvénnyel? 
 
A Helyi önkormányzatokról szóló törvény9 alapján az önkormányzat hitelt vehet 
fel és kötvényt bocsáthat ki. A törvény szabályozása szerint a hitel felvétel és 
kötvény kibocsátás között lényeges különbség nincsen, mindkét esetben 
figyelemmel kell lenni a törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely limitálja 
ezen külső források volumenét (hitelfelvételi korlát). 

 
A hitelfelvételi korlát nem terjed ki a likvid hitelekre, illetve az európai uniós 
fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hitelekre. 

 
Abban az esetben célszerű a kötvénykibocsátás, ha elsősorban hosszútávra 
szóló, fejlesztési források biztosítására szolgál.  
 
Ha a folyó működési kiadásokat a folyó bevételek átmenetileg nem fedezik, akkor 
jelenthet megoldást a likvid hitel felvétele. A külső források igénybevétele esetén 
szükséges tervezni annak tőke és járulékos költségeinek törlesztését. 
 
Harkány Város Önkormányzata 2007. március 8-án tartott képviselő - 
testületi ülésén a 36/2007. (III. 08.) számú önkormányzati határozata 
értelmében kötvénykibocsátásról döntött, az alábbiakban részletezett 
paraméterek szerint: 
 
 devizanem: CHF, 
 névérték: 2.600.000 eFt-nak megfelelő CHF, 
 a kibocsátás jellege: zártkörű forgalomba hozatal, 
 a kötvények névértéke: 10.000 CHF, 
 a kibocsátást szervező neve: ERSTE Bank Befektetési Zrt., 
 a befektető neve: ERSTE Bank Nyrt., 
 a kibocsátás napja: 2007. március 30., 
 a lejárat napja: 2027. január 31., 
 türelmi idő: a kibocsátás napjától 2010. szeptember 30-ig a tőketörlesztés 

tekintetében, 
 kamatláb: változó kamatláb, 
 referencia kamatláb: 6 hónapos CHF LIBOR, 
 kamatfelár: max. 1,75 %. 

 
A fent említett határozat felhatalmazást adott az akkori polgármesternek a 
szerződés aláírására, továbbá rögzítette, hogy a kötvénykibocsátás célja az 
Önkormányzat fennálló hitelállományának refinanszírozása, illetve 400 millió 
forintnak megfelelő CHF összegben a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges források 
biztosítása. 

 
                                                             
9 1990. évi LXV. törvény 88. §  
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A fentiekben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat az Erste Bank Nyrt. 
közreműködésével 2007. március 30-án 17.070.000 CHF alapú kötvényt 
bocsátott ki. A kötvény szerződés szerinti forintértéke 2.600.000 eFt10. A kötvény 
lejárata 2027. március 31. A kötvény törlesztésére 3 éves moratórium áll fenn, így 
az első tőketörlesztés 2011-ben esedékes. Az Önkormányzat kötvény utáni eddigi 
kötelezettsége az évi két alkalommal fizetendő kamat.  
 
A 2007. március 30-ig felvett és fennálló külső források által keletkező 
fizetési kötelezettségek fedezetét újabb hitel felvétel jelentette, ezáltal az 
Önkormányzat olyan helyzetbe került, melyben az eladósodottság által 
generált hitelspirál egyre erősödött és a rendelkezésre álló költségvetési 
kereteket feszítette szét. 
 

Megjegyzés: a szakértőnek csak az ERSTE Bank 
ajánlata állt rendelkezésére, más pénzintézettel 
való ajánlatkérésről a szakértőnek nincsen 
tudomása. 

 
A kötvénykibocsátás biztosítékaként Harkány Város Önkormányzatának 60 darab 
ingatlanára jelzálogjog került bejegyzésre, összesen 17.070.000 CHF 
összeghatárig. 
 
2007. március 30-án megtörtént a külső forrás folyósítása és ugyanezen a 
napon az ERSTE Bankkal szemben fennálló 1.650.000 eFt összegű hitel 
kötvényforrásból való rendezése. A kötvény folyósításának árfolyama 
152,34 Ft/CHF, a hitel rendezésének árfolyama 173,72 Ft/CHF volt, 
melynek értelmében az Önkormányzat 203.315 eFt összegű 
árfolyamnyereséget könyvelhetett el. Ennek célszerű felhasználása 
kamattörlesztés, az Önkormányzat azonban fejlesztési feladatok 
megvalósítására fordította. 
 
A kötvényforrásból kiváltásra került továbbá szintén az ERSTE Bankkal 
szemben fennálló 193.000 eFt-os hitel, illetve az OTP Bankkal, valamint a 
Szigetvári Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettség 576.417 eFt 
összegben. 
 
A fejlesztési célú felhasználások összege 380.917 eFt, mely magában foglalja 
a realizált árfolyamnyereséget. Ezen fejlesztések tekintetében a szakértő 
mintavételes vizsgálatot végzett és megállapította, hogy sok esetben nem 
megtérülő, de még több esetben szükségtelen, illetve olyan beruházásokról 
van szó, melyek finanszírozásának a legcélszerűbb módja, nem 
kötvénykibocsátás útján szerzett forrás.  
 

                                                             
10 2010. október 31-én a kötelezettség összege 3.112.544 eFt. 
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A kötvénykibocsátásból származó bevétel, elsődlegesen a meglévő hitelek 
kiváltását jelentette, legnagyobb mértékben a Gyógyfürdő részvényeinek 
megvásárlását célzó hitel vonatkozásában. Ennek értelmében a Gyógyfürdő 
működésének, hosszú távon nyereséget kell teremtenie, mely folyamatos 
többletforrást biztosíthat a tulajdonos Önkormányzat számára, a 
fentiekben már érintett kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében.  
 

A Gyógyfürdő kölcsönnel támogatta az Önkormányzat működési hiányát, 
ilyen formán azonban a Társaság likviditása került veszélybe. A kölcsön 
nem a gazdálkodás eredményét jelenti, hanem forrás kivonást, ami 
helytelenül az Önkormányzat működését és nem a kamat és tőke terheket 
támogatja. 
 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, mint kölcsönadóval kötött 23.000 eFt, 
illetve 17.000 eFt összegekre vonatkozó kölcsönszerződések megkötéséhez 
szükség lett volna a Képviselő-Testület hozzájárulására, ilyen hozzájárulást 
azonban nem kapott. 
 

2009. január 1-jén a lekötött bankszámla egyenlege kevesebb, mint            
1,5 millió forint volt, szemben a 3 milliárdos (2010. október 31.-i állapot 
szerint) kötelezettséggel, mely törlesztésének megkezdése 2011-ben 
aktuális.  
 

Ahogy már megállapításra került, a svájci frank alapú kötvénykibocsátásból 
származó kötelezettség év végi értékelése 2008-ban nem történt meg, mely 
2009-ben egy összegben került meghatározásra, jelentős növekedést 
indukálva ezzel a hosszú lejáratú kötelezettségek állományában. 
 

A kötvénykibocsátásokhoz nem készült közép-, illetve hosszú távú terv, mely a 
tőke és kamattörlesztési kötelezettségek teljesítésének bemutatására szolgál, 
valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó működési többletköltségek finanszírozási 
módját prognosztizálja. 
 

Az Önkormányzat kockázatkezelési szabályzata nem tartalmaz a kötvény-
kibocsátási típusú ügyletekkel kapcsolatos szabályozást, a kamatkockázatok 
kivédésére lépéseket nem tettek. 
 

A hitelállomány kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel az adósságszolgálati 
terhek pillanatnyi helyzetét nagymértékben befolyásolhatja a kamatok és az 
árfolyamok időbeni mozgása. 
 

Az adósságkezelés feladata az adósságállomány optimalizáció, azaz a teljes 
adósságszolgálat rendszeres felülvizsgálata a futamidő, törlesztési 
szerkezet, báziskamat, devizanem, kamatfelár tekintetében, biztosítékok, 
egyéb szerződéses feltételek tekintetében, továbbá a kockázatok - kamat- 
és árfolyamkockázat - stratégiai és operatív kezelési rendszerének 
működtetése.  
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II./c) Értékelje röviden az adósságszolgálati helyzetét és szóljon az egyéb 
kötelezettségeiről! 
 
Az Önkormányzat eladósodottsága a kötelezettségek mérlegfőösszeghez 
viszonyított aránya alapján 2007. évtől folyamatos növekedés figyelhető 
meg.  

   adatok eFt-ban 

 
 

adatok eFt-ban 

 
A 2009. évben bekövetkezett emelkedés legnagyobb mértékben a CHF árfolyam-
emelkedésének következtében átértékelt kötvény miatt történt.  
 
 
 
  

2007. 2008. 2009.
hosszú lejáratú 2 610 930 2 604 025 3 113 754

rövid lejáratú 609 368 763 516 950 628
összes kötelezettség 3 220 298 3 367 541 4 064 382

mérlegfőösszeg 7 956 917 7 921 799 7 887 151
eladósodottság 

mértéke 
(ΣKÖT/MFÖ)

40,47% 42,51% 51,53%
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Az Önkormányzat 2010. évben fennálló hiteltartozásait és fennálló 
kezességvállalásait mutatják be az alábbi táblázatok.  

 
   adatok eFt-ban 

 
 

adatok eFt-ban 

 
 
 
A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzat adósságot 
keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és 
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és 
kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.  
 
Az Önkormányzat adósságállománya 
 0,4 milliárd forint szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből11 
 3,8 milliárd forint hiteltartozásból12, 
 0,5 milliárd forint kezességvállalásból13, 

áll, ami összességében 4,7 milliárd forinttal, a 2010. évi eredeti 
költségvetési főösszeg (2,4 milliárd forint) kétszerese! 

                                                             
11  II. fejezetben a korosított kötelezettségállomány táblázat összesített adata. 
12 II./c) fejezetben, az Önkormányzat adósságszolgálatának bemutatásáról szóló részben részletesen 
kifejtésre kerül. 
13 II./c) fejezetben, az Önkormányzat adósságszolgálatának bemutatásáról szóló részben részletesen 
kifejtésre kerül. 

Névre szóló kötvény Erste Bank Nyrt. 2 600 000 3 112 544 2007.03.30 2027.03.31
Deviza alapú, nyílt végű lízing CIB Credit Zrt. 8 941 500 0 2008.02.27 2010.04.01
Kölcsön Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 145 400 145 400 2008 2008
Kölcsön Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 40 000 40 000 2009 2010
Kölcsön Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 4 442 4 442 2010.08.13 2010.12.31
Éven belüli lejáratú, működési hitel Erste Bank Nyrt. 280 000 0 2009.07.03 2010.07.01
Éven belüli lejáratú, működési hitel Erste Bank Nyrt. 280 000 0 2010.07.02 2010.09.02
Éven belüli lejáratú, működési hitel Erste Bank Nyrt. 280 000 280 000 2010.09.02 2011.09.01
Éven belüli kölcsön Szigetvári Takarékszövetkezet 180 000 180 000 2009.11.09 2010.11.05
Rövid lejáratú kölcsön Szigetvári Takarékszövetkezet 20 000 8 000 2010.05.10 2010.11.10
Összesen 12 771 342 3 770 386

2010. évben fennálló hiteltartozás

Kötelezettség megnevezése Kedvezményezett 
megnevezése

Szerződés szerinti 
összeg

Kötelezettség 
összege 2010. 
október 31-én

Szerződés 
keletkezésének 

időpontja
Lejárat időpontja

Összesen 546 500

2010. évben fennálló kezességvállalás

Kötelezettség megnevezése Kedvezményezett 
megnevezése

Szerződés szerinti 
összeg Jelzálog fedezet

Szerződés 
keletkezésének 

időpontja
Lejárat időpontja

2010.09.28

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 
kézfizető kezességvállalás Szigetvári Takarékszövetkezet 50 000 242/7 hrsz 2010.01.27 2011.01.15

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 
kézfizető kezességvállalás Szigetvári Takarékszövetkezet 150 000 242/7 hrsz -

2013.08.31

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 
kézfizető kezességvállalás OTP Bank Nyrt. 170 000 1/19 hrsz - 2010.11.15

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 
kézfizető kezességvállalás

Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezet 100 000 - 2009.07.01

2011.12.31

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 
kézfizető kezességvállalás Lombard Pénzügyi Zrt. 50 000 282/1, 282/2, 283/4, 

283/6 hrsz 2010.09.24 2012.03.01

LUX-INVEST 2000. Kft. 
hitelfelvételéhez HVB Bank Hungary Rt. 26 500 - 2004.10.05
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Harkány Város Önkormányzata elérte a törvény által megfogalmazott 
határt, az Önkormányzat további hitelfelvételi képessége behatárolt, 
lényegi szerkezeti változtatások nélkül komoly likviditási gondok 
keletkeznek, ugyanis a már meglévő hitelállomány kezelhetetlennek is 
minősíthető. 
 
Harkány Város Önkormányzatának az elkövetkezendő években törlesztendő 
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeinek mértékét az alábbi ábra mutatja: 
 
                                                                                                                                                                                                                      adatok eFt-ban 
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II./d) Mutassa be a követelésállományát! 
 

Harkány Város Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. évi könyvviteli 
mérlegének követelések (II. mérleg-főcsoport) címen belül található 
követeléstípusai az alábbi táblázatban láthatók: 
  

               adatok eFt-ban 

 
 

                         adatok eFt-ban 

 
Látható, hogy 2007. évben az Egyéb követelések szerepeltek a legnagyobb 
arányban (37%) a Követeléseken belül. 2008. évben mintegy 76%-kal emelkedett 
az Adósok állománya, majd 2009-ben 40%-kal visszaesett az állományuk. 2008. 
évben a Rövid lejáratú kölcsönök állománya 5.010 eFt-tal csökkent. 2009. évben a 
Vevők állománya 24.881 eFt-tal emelkedett, így a Követeléseken belül ez a 
mérlegtétel jelentette a legnagyobb arányt.  
 
Az adósok körében tapasztalható csökkenés nem valós követelés 
csökkenés, hanem elsősorban az elszámolt értékvesztésnek köszönhető, 
melyre vonatkozó részletes tájékoztatást az következő oldalon látható 
táblázat tükrözi, ahol a követelések bruttó értéke kerül bemutatásra. 
  

Követelések állománya 2007. év 2008. év 2009. év

Vevők 38 192               43 010               67 891               

Adósok 30 830               54 183               32 776               

Rövid lejáratú kölcsönök 5 676                 666                     666                     

Egyéb követelések 44 636               42 995               50 345               

Követelések összesen 119 334           140 854           151 678            

-

10 000    

20 000    

30 000    

40 000    

50 000    

60 000    

70 000    

Vevők Adósok Rövid lejáratú 
kölcsönök

Egyéb 
követelések

2007. év 2008. év 2009. év



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 80 

A szakértő elvégezte a követelésállomány korosítását 2010. november 3-án, mely 
az alábbi táblázatban látható: 

 
                                                           adatok eFt-ban 

 
 
A következő évi gazdálkodás likviditási helyzetét minden esetben 
befolyásolják a rövid lejáratú kintlévőségek. A kintlévőségek behajtása, 
beszedése fontos tényező az adósságszolgálati helyzetből fakadó éves 
kötelezettségek miatt. 
 
A követelések állományi értékét és azok változását minden esetben 
analitikus nyilvántartásokkal kell alátámasztani, melyek szükség szerint 
biztosítják azon információkat, amelyek alapján a beszedésre, behajtásra 
(saját hatáskörben vagy végrehajtó által) vonatkozó jogi lépések 
megtehetők.  
 
A követelések bruttó értékének jelentős mértéke szükségessé teszi a 
behajtási tevékenység hatékonyságának növelését.  

 
 
 
 
 
 
  

Követelések (Bruttó!) még nem 
lejárt 0-30 napig 31-90 napig 91-180 

napig
181-360 
napig éven túli összesen

Vevőkövetelés 756 9 141 11 548 10 254 7 454 107 835 146 988
Adókövetelés 476 84 996 1 428 57 057 163 243 307 200
Egyéb 1 360 8 274 9 634
Összesen 2 592 9 141 96 544 11 682 64 511 279 352 463 822
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II./e) Mutassa be a helyi adórendszerét! 
 
A helyi önkormányzás lényege, hogy a helyi közösség önálló felelősséggel 
szabályozhatja valamennyi ügyét a jogszabályi keretek között. Emiatt a pénzügyi 
önállóság nem üres fogalom, hanem az önigazgatási jog szerves része, tartalmát 
az önálló költségvetési gazdálkodás, a bevételek és kiadások feletti önálló 
rendelkezése alkotja 
 
Feladatait tehát csak akkor tudja ellátni egy önkormányzat, ha a feladatok 
gyakorlása módjának és eszközeinek, valamint mindezek megvalósításához 
szükséges forrásoknak a tekintetében széles körű autonómiával 
rendelkezik. 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a 
továbbiakban: Alkotmány) a helyi önkormányzatok hatáskörével kapcsolatban 
rögzíti, hogy a helyi képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan 
szabályoz és igazgat. Az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak 
ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban 
álló állami támogatásban részesül, és törvény keretei között megállapítja a 
helyi adók fajtáit és mértékét. 
 
A magyar helyi adórendszert külön törvény (a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény) szabályozza, mely szerint: „A gazdasági önállósulás egyik eszköze a 
helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget 
teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi 
adópolitika kialakítására.” 
 
A törvényi szabályozás lényege, hogy az Önkormányzat számára az adó kivetése 
nem kötelező, csak lehetőség. Kivetés esetén a mértékeket és a mentességeket 
illetően széles körű önállósága van az önkormányzatoknak. 
 
A helyi adóztatásnak nem csak a forrás biztosítása, a helyi érdekeket kifejező - a 
településen élők, gazdálkodók áldozatkészségére alapozó - önkormányzati 
gazdálkodás feltételeinek megteremtése, hanem társadalompolitikai jelentősége 
miatt is kiemelkedő szerepe van a települési önkormányzatok anyagi 
megalapozásában, ugyanakkor a településgazdai szerepkört betöltő 
önkormányzatnak lehetőséget kínál a helyi adópolitika érvényesítésére. 
 
Az Önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, bevételeivel és kiadásaival 
önállóan gazdálkodik. Feladatai ellátásának forrásait a saját bevételekből, 
átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, 
központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, illetve támogatásokból 
befolyt összegek jelentik. 
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Harkány Város Önkormányzata önálló adópolitikát (adóztatási célokat, 
eszközöket) nem fogalmazott meg. Él azzal a törvényben meghatározott 
lehetőséggel, miszerint „a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) 
önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi 
adókat vezethet be”. 
 
A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek megfelelnek a törvényi 
előírásoknak. 
 
A város területére kiterjedően bevezetett helyi adók: 

 építményadó, 
 telekadó, 
 idegenforgalmi adó, 
 helyi iparűzési adó. 

 
A Htv. a vagyoni típusú adók körében két adónemről - az építményadóról és a 
telekadóról - rendelkezik. A vagyoni típusú adók alapjának meghatározására a 
Htv. alternatívát biztosít az önkormányzatok számára. Az önkormányzat 
választhat az ingatlan alapterülete szerinti vagy az ingatlan korrigált forgalmi 
értéke alapján történő adóztatás között.  
 
A helyi adónemekhez tartoznak a kommunális jellegű adók, mint a 
magánszemélyek és vállalkozók kommunális jellegű adója, továbbá az 
idegenforgalmi adó.  
 
Az önkormányzat a területén folytatott gazdasági tevékenységet a helyi 
iparűzési adó keretében adóztathatja.  
 
Harkány Város Önkormányzat sajátos működési bevételei között 
megtalálhatóak a helyi adóbevételek.   
 
A 2008. és a 2009. évi sajátos működési bevételeket tartalmazza az alábbi 
táblázat. 

                                   adatok eFt-ban 

  
 
  

2008. 2009.
Helyi adók 311 290            359 916            
Pótlékok, bírságok 4 377                  7 076                  
Átengedett központi adók 128 805            127 778            
Bírságok, díjak, egyéb sajátos bevételek 34 005               41 304               
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 478 477           536 074           



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 83 

A helyi adóbevételek megoszlását a következő táblázat mutatja 2008. és 2009. 
évben: 

adatok eFt-ban 

 
 
 
A 2008. évi helyi adóbevételek adónemenkénti megoszlását az alábbi grafikon 
szemlélteti:  

 
 
A 2009. évi helyi adóbevételek adónemenkénti megoszlását az alábbi grafikon 
szemlélteti:  

 

2008. év 2009. év
Építményadó 149 543        188 855        

Telekadó 27 580           27 325           
Vállalkozók kommunális adója -                   -                   
Magánszemélyek kommunális adója -                   -                   
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 58 713           60 848           
Idegenforgalmi adó épület után -                   -                   

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után 75 454           82 888           
Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tev. után -                   -                   
Helyi adók összesen 311 290       359 916       
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Az átengedett központi adók megoszlását a következő táblázat mutatja 2008. és 
2009. évben: 

adatok eFt-ban 

 
 

 
A fentiek alapján látható, hogy az Önkormányzatnál a sajátos működési 
bevételek között a helyi adóbevételek bírnak a legnagyobb súllyal (2009. 
évben 67 %).  
 
A helyi adóbevételek legnagyobb részét az építményadóból származó 
bevételek jelentik 2008. és 2009. évben is (48 %, 52 %).  
 
 
 
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a 
helyi adókról szóló 14/2007. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletét.  
 
Az Önkormányzat 14/2007. (XII.17.) számú rendelete a 23/2008 (XII.31.), illetve 
18/2009 (XII.30.) számú rendeleteivel egységes szerkezetben, a fentiekben már 
említett négy fajta (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési 
adó) helyi adóról rendelkezik. 
 
Az Önkormányzat a kommunális jellegű adók közül sem a magánszemély, 
sem a vállalkozók kommunális adóját14 nem vetette ki. A Htv. 26. § 
értelmében a magánszemélyeknél a kommunális adó mértéke 12.000 
Ft/év/lakás vagy /lakásbérleti jog. A Htv. 29. § alapján vállalkozók esetében 
a maximális mérték törvényileg a foglalkoztatottak korrigált átlagos 
statisztikai állományi létszámra vetítve 2.000 Ft/fő.  

 
 
 
 
 
                                                             
14 2011. január 1-jétől megszűnik a vállalkozók kommunális adója. 

2008. év 2009. év
Szja helyben maradó része 28 074     33 375          
Jövedelemkülönbség mérséklése 74 300     68 108          
Gépjárműadó 26 394     26 257          
Luxusadó -             -                  
Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó 37              38                   
Átengedett egyéb központi adó -             -                  
Átengedett központi adók összesen 128 805  127 778       
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Építményadó 
 
A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-a alapján adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 
 
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.  
 
Mentes az adó alól 
 a szükséglakás, 
 a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort 

nélküli lakásból 100 m2, 
 a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási 

intézmények céljára szolgáló helyiség, 
 a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, 
 az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 

növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, 

 a Htv. 13/A. § feltételeinek megfelelő felújítással érintett műemléképület. 
 
Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően az építmény m2-ben 
számított hasznos alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. 
 
Az adó évi mértékének felső határa az első eset szerinti adóalap-számítás esetén 
900 Ft/m2, a második eset szerinti adóalap számítás esetén a korrigált forgalmi 
érték 3%-a. 
 

Megjegyzés: 2011. január 1-től az építményadó évi 
mértékének törvényi felső határa változik, 900 
Ft/m2 helyett 1.100 Ft/m2, a korrigált forgalmi 
érték szerinti megállapítás esetén a korrigált 
forgalmi érték (a forgalmi érték fele) 3 százaléka 
helyett annak 3,6 százalékára emelkedik az adó 
mértéke.  

 
Harkány Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete 
értelmében tárgyi adómentesség vonatkozik a Htv. 13.  és 13/A. §-ában 
foglaltakon felül: 
 A társasüdülő tulajdon esetében nem terjed ki a folyosókra, lépcsőházakra. 
 Harkány Város közigazgatási területén magánszemély, illetve e rendelet 

értelmében közeli hozzátartozónak minősülő személy tulajdonában lévő, 
ingatlan-nyilvántartás szerint lakás illetve lakóház ingatlanra, amelyben a 
magánszemély (közeli hozzátartozó) lakóhelyet létesített és 
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életvitelszerűen ott is tartózkodik, és az ehhez tartozó nem lakás céljára 
szolgáló építményre. 

 Lakás, üdülőtulajdon esetén az épületrészhez tartozó kiegészítő 
helyiségekre, kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló épületeit, 
épületrészeit. 

 Külterületi mg-i területhez tartozó feldolgozó helyiségekre, pincékre, 
teraszokra kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló épületeit, épületrészeit. 

 A társasház külön tulajdont nem képező helyiségeire (kivéve a garázs, 
valamint az üzleti, vagy egyéb célra bérbe illetve használatba adott 
helyiség). 

 Nonprofit szervezet által működtetett műteremre, képtárra, galériára. 
 A rendezési terv szerint M3, M7, M8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében 

azon ingatlanokra, melyek tulajdonosai Harkányban lakóhelyet létesítettek, 
életvitelszerűen itt is élnek, kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló 
épületeit.  

 
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó 
mértéke szálloda, vendéglátó, kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenységre 
használt ingatlan (ingatlanrész), kivéve bérleményként hasznosított ingatlan 
négyzetméterben számított hasznos alapterülete után 600 Ft/m2. Üdülők, 
társasüdülők vagy bérleményként hasznosított ingatlanok, ingatlanrészek után 
800 Ft/m2. Minden egyéb építmény esetében a hasznos alapterület után 600 
Ft/m2. Központi területen elhelyezett építmények után 1.200 Ft/m2.  
Rendeltetésének megfelelően tartósan nem üzemeltetett, korábban szálloda, 
vendéglátó, kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenységre használt ingatlanra 
a hasznos alapterület után, 1200 Ft/m2.  
 
A Htv. 16. § a) pontjában meghatározott mérték felső határa, ahogy a fentiekben 
már rögzítettük 900 Ft/m2. A Htv. 6. § c) pontja értelmében a hasznos alapterület 
szerint működtetett építményadóra vonatkozó törvényi felső mérték a fogyasztói 
árszínvonal változással valorizálható. A törvényi felső mérték és a valorizáció 
együttesen határozza meg ezen adónemben az adómaximumot. 
 
Az érvényesíthető adómaximum 2008. évben 1.083 Ft/m2, 2009. évben 1.169 
Ft/m2, 2010. évben 1.241 Ft/m2 volt, 2011. évre vonatkozóan 1.580 Ft/m2.  
 
A Htv. 7. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza 
az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapítható meg több az 
adómaximumnál. Ez a korlátozó rendelkezés az építményadó vonatkozásában a 
vizsgált időszakban megvalósult. 
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Az építményadó alakulását (2008. év – 2009. év között) szemlélteti az alábbi ábra. 

   adatok eFt-ban 

 
(2008. évről 2009. évre a növekedés mértéke 39.312 eFt.) 

 
Az építményadó bevétel 2009. évben a helyi adóbevételek 52,5 %-át tette ki. 
 
A nyilvántartott adózók száma 2009. évben 4.636 fő volt. Az év végi adóhátralék 
34.603 eFt volt, melyből a mérlegbe 9.912 eFt került beállításra, mivel 24.691 eFt 
értékben értékvesztést számoltak el.  A kintlévőség a befolyt adó 18 %-a. 
 
 
Telekadó 
 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi 
földrészlet. 
 

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos 
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.  
 

Mentes az adó alól: 
 az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, 
 a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító 

adóalany, az e célra használt telek után, 
 a teleknek a Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott része, 
 a Htv. 13. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek 

az a része, amely a Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket 
meghaladja, 

 az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű 
létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban 
megállapított - védő (biztonsági) terület 

 az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. 

-
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Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően a telek m2-ben számított 
területe, vagy a telek korrigált forgalmi értéke. 
 

Az adó évi mértékének felső határa az első eset szerinti adóalap-számítás esetén 
200 Ft/m2, a második eset szerinti adóalap-számítás esetén a korrigált forgalmi 
érték 3%-a. 
 

A Htv. 19. §-ában meghatározott adómentességeken túl az Önkormányzat 
adórendelete 14. §-ában számos további mentességi feltételt fogalmaz meg.  
 

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. Az adó mértéke 
övezetenként változik a Város területén. Az I. övezetben az adó évi mértéke 240 
Ft/m2. A II. övezetben évi 250 Ft/m2. A III. övezetben 5.000 m2-ig 260 Ft/m2, 
5.001-10.000 m2 közötti részre vonatkozóan 250 Ft/m2 és a 10.001 m2 fölötti 
részre 240 Ft/m2.  
 

A telekadó törvényileg meghatározott maximális mértéke 200Ft/m2/év. A Htv. 6. 
§ c.) pontja értelmében az alapterület szerint működtetett telekadóra vonatkozó 
törvényi felső mérték a fogyasztói árszínvonal változással valorizálható. A 
törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemben 
az adómaximumot. 
 

Az érvényesíthető adómaximum 2008. évben 240 Ft/m2, 2009. évben 259 Ft/m2, 
2010. évben 275 Ft/m2 volt, 2011. évre vonatkozóan 287 Ft/m2.  
 

A Htv. 7. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza 
az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapítható meg több az 
adómaximumnál. Ez a korlátozó rendelkezés a telekadó vonatkozásában a 
vizsgált időszakban megvalósult. 
 

A telekadó alakulását (2008. év – 2009. év között) mutatja be az alábbi ábra.  
 
adatok eFt-ban 
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(2008. évről 2009. évre a csökkenés mértéke 255 eFt.) 
 
A telekadó bevételek a 2009. évi helyi adóbevételek 7,6 %-át jelentették. 
 
Telekadóból 2009. évben 27.325 eFt folyt be, mely a tervezettől jelentős 
mértékben 54,5 %-kal maradt el. A nyilvántartott adózók száma 67 fő. 
 
Az adónemhez kapcsolódó nyilvántartott hátralék 97.506 eFt, melynek 
értékvesztéssel helyesbített összege, 2.647 eFt került a mérlegbe. A kintlévőség 
a befolyt bevétel 3,5-szerese. 
 
 

Idegenforgalmi adó 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki  
 nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 

egy vendégéjszakát eltölt, 
 az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre 

alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. 
 
Megjegyzés: 2011. január 01-től megszűnik az 
építményekre kivetett idegenforgalmi adó. 

 
Az adómentesség az alábbiakat illeti meg: 
 a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 
 a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális 

intézményben ellátott magánszemély; 
 a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói 

jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés 
keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) 
bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási 
tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott 
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély, továbbá 

 aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 
bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti 
tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak 
hozzátartozója. 
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Az adó alapja 
 a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 
 a megkezdett vendégéjszakára eső 

 szállásdíj, ennek hiányában, 
 a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő 

ellenérték. 
o az építmény hasznos alapterülete (Htv. 30. § (2) bekezdés szerinti 

adókötelezettség esetén) 
 

Az adó mértékének felső határa: 
 a megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és 

vendégéjszakánként 300 Ft, 
 a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj alapján az adóalap 4%-a, 
o a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő 

ellenérték alapján, az építmény hasznos alapterülete szerint az épület 
után évente 900 Ft/m2 (Htv. 30. § (2) bekezdés szerinti adókötelezettség 
esetén). 

 
 
Harkány Város Önkormányzat rendelete szerint az adó alanya 
 az a magánszemély, aki nem állandó lakosként tartózkodik az 

Önkormányzat illetékességi területén és legalább egy vendégéjszakát 
eltölt, 

 továbbá azt a magánszemélyt is adófizetési kötelezettség terheli, aki az 
Önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas 
épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. 
 
Ez utóbbi adóalanyt az Önkormányzat rendelete 19. §-ában mentesíti 
az adókötelezettség alól.  
 
Mindezekből kifolyólag az Önkormányzatnak csak a tartózkodás után van 
idegenforgalmi adóbevétele. 

 
Az adómentességről a Htv. 31. §-ával egyezően rendelkezik az 
Önkormányzat rendelete.   
 
Az adó alapja a fent említett 1. esetben a megkezdett vendégéjszakák száma, a 2. 
esetben az építmény hasznos alapterülete. Az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 390 Ft. A törvényi maximum erre vonatkozólag 300 Ft. A 2. 
esetben az épület után évente 900 Ft/m2. Ez utóbbi a Htv.-ben megfogalmazott 
törvényi maximum mértékével megegyezik.  
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A Htv. 6. § c) pontja értelmében a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóra 
vonatkozó törvényi felső mérték a fogyasztói árszínvonal változással 
valorizálható. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg 
ezen adónemben az adómaximumot. 

Az érvényesíthető adómaximum 2008. évben 361 Ft/fő/vendégéjszaka, 2009. 
évben 389 Ft/fő/vendégéjszaka, 2010. évben 413 Ft/fő/vendégéjszaka volt, 
2011. évre vonatkozóan 431 Ft/fő/vendégéjszaka.  
 
A Htv. 7. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza 
az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapítható meg több az 
adómaximumnál. Ez a korlátozó rendelkezés az idegenforgalmi adó 
vonatkozásában a vizsgált időszakban megvalósult. 
 
 
 
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó alakulását (2008. év – 2009. év között) az 
alábbi ábra szemlélteti.  

adatok eFt-ban 

 
(2008. évről 2009. évre a növekedés mértéke 2.135 eFt.) 

 
 
Az idegenforgalmi adóbevételek 2009. évben 16,91 %-át tették ki a helyi 
adóbevételeknek, 2008. évben ez az arány még 18,86 % volt. 
 
Idegenforgalmi adóból 2009. évben 60. 848 eFt folyt be az Önkormányzathoz, a 
várt 75.000 eFt helyett. Ez a teljesítési érték az előző évhez képest 3,6 %-kal 
magasabb. 
 

57 500    

58 000    

58 500    

59 000    

59 500    

60 000    

60 500    

61 000    

61 500    

2008. év 2009. év

Idegenforgalmi adó tartózkodás után



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 92 

Az adóalanyok száma 2009-ben 533 fő, 2008-ban 598 fő volt, vagyis látható, hogy 
számuk csökkent.   
 
Az adónemhez kapcsolódó nyilvántartott hátralék 3.028 eFt. A kintlévőség a 
befolyt bevétel 5%-a. 
 
Mivel Harkány Város Önkormányzata kiemelt mértékben preferálja az 
idegenforgalom magas színvonalának biztosítását (orvosi ügyelet, 
Gyógyfürdő részvényeinek megvásárlása), az ebből származó bevételek 
maximalizálását kell érvényesíteni. 
 
 
Helyi iparűzési adó 
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
 
Az adó alanya a vállalkozó. 
 
Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, 
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó 
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített 
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az 
adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett 
tevékenységből származik. 
 
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a Htv. 3. számú mellékletben 
meghatározottak szerint megosztania. 
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a 
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden 
megkezdett nap egy napnak számít. 
 
Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek 
számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az 
önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság 
szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. 
Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi 
vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 
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Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 
mértékének felső határa 2000. évtől az adóalap 2%-a. 
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 
 a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után 

naptári naponként legfeljebb 1000 forint, 
 a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés 

után naptári naponként legfeljebb 5000 forint. 
 
A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő 
adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható az ideiglenes 
jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 

 

Megjegyzés: 2011. január 1-től egyszerűsödik az 
ideiglenes jellegű iparűzési kötelezettséggel 
összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció 
(például megszűnik a piaci-vásározó 
kiskereskedelmi tevékenység utáni ideiglenes 
jellegű adókötelezettség, továbbá amennyiben az 
építőipari tevékenységvégzés időtartama a 
vállalkozó megítélése szerint várhatóan 
meghaladja a 180 napot, akkor a tevékenység 
megkezdésekor lehetősége van állandó jellegű 
tevékenységet végzőként bejelentkezni). 

 

 
Harkány Város Önkormányzata az illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után helyi iparűzési 
adókötelezettséget ír elő, melynek alanya a vállalkozó. Az Önkormányzatnak csak 
az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után van adóbevétele. 
 

Az adó alapja megegyezik a Htv. 39., 39/A., 39/B. §-aiban rögzítettekkel. 
 
Adómentességet élvez az a vállalkozó, akinek vállalkozói szintű adóalapja nem 
haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, de csak a számított adóalapjának 40%-ára illeti 
meg a mentesség. Az Önkormányzat élt a Htv. 39/C. §-ában foglalt jogkörével, 
miszerint az adómentességre, adókedvezményre való jogosultságot valamennyi 
vállalkozó számára azonos mértékben állapította meg. Az adómentességet az 
Önkormányzat a számított adóalap 40%-ára állapította meg, így szűkítette a 
törvényben előírt maximálisan nyújtható adómentesség mértékét. 
 

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség a Htv. 39/D. §-ában 
előírtakkal megegyezően került rögzítésre a rendeletben. 
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Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 1,6 %-a, a Htv. szerinti felső határ ez esetben 2 %.   
 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az Önkormányzat rendeletében a 
Htv. 40. §. (2) bekezdés szerinti maximális mértéket határozta meg. 
 
 
A helyi iparűzési adó alakulását (2008. év – 2009. év között) az alábbi ábra 
szemlélteti. 

adatok eFt-ban 

 
(2008. évről 2009. évre a növekedés mértéke 7.434 eFt.) 

 
Az Önkormányzatnál a helyi adóbevételek 23 %-át tette ki ez az adónem a 2009-
es évben, amely az építményadó után a második legnagyobb súllyal szerepel a 
helyi adóbevételek között. 2009. évben 82.888 eFt bevétele származott az 
iparűzési adóból.  
 
Az adóalanyok száma 2009. évben 668 fő volt. Az év végi adóhátralék 8.942 eFt 
volt, melyből a mérlegbe adókövetelés jogcímen 2009. évre az értékvesztéssel 
csökkentett érték került beállításra, 5.511 eFt összegben. A kintlévőség a 
befolyt adóbevétel 11%-a. 
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Helyi adó hátralék alakulása 

Az adott év utolsó napján nyilvántartott helyi adó hátralék alakulását a következő 
táblázat, illetve grafikon szemlélteti 2008-2010 években (nem tartalmazza a 
kapcsolódó pótlékok, bírságok összegét): 

adatok e Ft-ban

 

 

adatok e Ft-ban 

 

 
Megállapítható, hogy a 2009. december 31-én nyilvántartott összes helyi adó 
hátralék összege 47 %-kal haladja meg a 2008. december 31-én fennálló hátralék 
összegét. 2009 és 2010 viszonylatában a növekedés mértéke 21 %. A 
nyilvántartott hátralék összegében a legnagyobb részarányt a telekadó hátralék 
képviseli. A hátralékok növekedése csökkenti a feladatok finanszírozásának 
lehetőségeit. 
 

 

 

2008. év 2009. év 2010. év
Építményadó hátralék 27 000 34 603 40 952 
Telekadó hátralék 60 985 97 506 122 471 
Idegenforgalmi adó hátralék 3 178 3 028 4 759 
Helyi iparűzési adó hátralék 6 774 8 942 7 169 
Helyi adó hátralék 97 937 144 079 175 351 
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A vizsgált évek viszonylatában elmondható, hogy a hátralékok behajtása 
inkasszóval, letiltással, illetve ingatlan jelzálogjog bejegyzéssel történt.  

adatok eFt-ban 

 

 

A Pénzügyi Osztály által indított behajtási cselekmények eredményessége javult 
2008 évre vonatkozóan 6 %, 2009. évre vonatkozóan 23 %-ra emelkedett. A 
2009. évben befolyt összeg a 2008. évben befolyt összeg 2,16-szorosa. A 
kimutatott hátralék összege jelentős, így a behajtási tevékenység 
hatékonyságának fokozása szükséges.  

 

Gépjárműadó  
 

A gépjárműadó az átengedett központi adók közé tartozik. 
 

Ennek tekintetében a helyi önkormányzat kizárólag a belföldi gépjárművek 
adójának vonatkozásában érintett. 
 
2009. évben az Önkormányzatnak gépjárműadóból származó bevétele 26.257 eFt 
volt, mely mindösszesen 0,5 %-kal maradt el az előző évi értéktől. A tervezett 
előirányzathoz képest 2009. évben 3 %-kal kevesebb bevételt ért el az 
Önkormányzat ezen adónem tekintetében. A hátralék 7.813 eFt volt, melyből az 
elszámolt értékvesztés 4.639 eFt, így a mérlegbe 3.174 eFt követelés került 
beállításra. 
 
 
 

  

Darabszám Összérték Befolyt összeg Darabszám Összérték Befolyt összeg
Inkasszó 29 15 043 1 760 48 16 324 5 512 
Letiltás 10 729 476 5 743 30 
Ingatlan jelzálogjog bejegyzés 47 79 416 3 207 32 34 768 6 220 
Összesen 86 95 188 5 443 85 51 835 11 762 

2008 2009
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A helyi adóztatás rendszerének bemutatásához tartozik a közvetett 
támogatások, vagyis az adóelengedések, adókedvezmények bemutatása is. 
Erre a célra szolgál az alábbi táblázat, mely bemutatja a 2008., a 2009. és 
2010. tervévi adatok alakulását. 
 

                          adatok eFt-ban 

 
 
 
A közvetett támogatások számbavétele azonban nem csak az adót tekintetében 
releváns. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet 36. § (2) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete részére a költségvetéshez és a zárszámadáshoz - az Áht. 118. 
§-a (1) bekezdésének 2. c) pontja és (2) bekezdésének 2. e) pontja szerinti - 
közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: 
 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon 

történő elengedésének összege, 
 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 

elengedésének összege, 
 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 

adónemenként, 
 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 

kedvezmény, mentesség összege, 
 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

 
Ezen jogszabályi előírásnak Harkány Város Önkormányzata a fenti táblázat 
értelmében - mely a zárszámadás és a költségvetés alapján készült - nem 
felel meg. 
 
A közvetett támogatásokkal kapcsolatosan meg kell állapítani, hogy 2008. 
évben rendkívüli mértékű volt az idegenforgalmi adókedvezmény. 
 
 
 

 

2010. tervezett
Kedvezmények 

száma (db)
Összege (eFt) Kedvezmények 

száma (db)
Összege (eFt) Összege (eFt)

Építményadóból elengedés 11 652 15 1 565 1 600
Telekadóból elengedés 0 0
Méltányosságból elengedve 25 784 40 758 800
Idegenforgalmi adó befizetés miatti kedvezmény 212 19 024
Gépjárműadó elengedés 1 4 14 533 500
Pótlék elengedés 25 100 14 1 027 1 000
Bírság elengedés 5 23 4 96 100
Összes kedvezmény 279 20 587 87 3 979 4 000
Behajthatatlanság miatti törlés 20 713 23 830 800
Elévülés címén törölt 14 24 21 61 100
Mindösszesen 313 21 324 131 4 870 4 900
Térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 198 241 261

Térítési díj 15 %-os elengedése harkányi tanulók, óvodások részére 0 1 361 1 550

2008. 2009.
Megnevezés
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adatok eFt-ban 

 
 

A közvetett támogatások között szerepeltetett adó-, pótlék-, bírságtörlések, 
méltányossági elengedések, mérséklések az adóalanyok erre irányuló kérelme 
alapján, az Önkormányzat jegyzőjének elrendelő határozatával kerülnek 
engedélyezésre. 
 
Az Art. 134. § alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt 
terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy 
elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.  
 
Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból 
mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási 
tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet 
gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az 
adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. 
 
 
Több mérséklésnek, elengedésnek helyt adó határozat vonatkozásában 
megállapításra került, hogy a kérelem 

 kizárólag az adópótlék elengedésére irányuló kérést tartalmazza, indokolás 
nélkül; 

 indokolása nem felel meg az elengedés, illetve mérséklés feltételeinek; 
 az elbíráláshoz szükséges alapadatokat nem tartalmazza (adatok közlésére, 

adatlap kitöltésre történő felhívás elmaradt). 
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Megállapítható tehát az adó-, bírság-, illetve pótlékelengedések vonatkozásában, 
hogy az Önkormányzat nem tartotta be minden esetben a jogszabályi előírásokat. 
A kérelemnek a jegyző az indokolás hiánya, vagy nem megfelelő indokolás 
ellenére helyt adott, a kérelmek megalapozottságának vizsgálatához szükséges 
adatok közlésére, adatlap kitöltésére a kérelmezőt az esetek nagy részében nem 
hívta fel. 
 
Összességében megállapítható, hogy a saját források lényeges komponense 
a helyi adóztatás, amely Harkány Város Önkormányzatánál a fentiekben 
foglaltak alapján hatékonyabbá tehető. 
 
A hatékony helyi adóztatás egyik célja forrás biztosítása a „gondoskodó” 
Önkormányzat feladatai ellátáshoz.  
 
Célja továbbá az önkormányzati gazdálkodás anyagi alapjainak erősítése, 
mely azt jelenti, hogy az itt élők a Város fejlődése, az Önkormányzat által 
nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése érdekében anyagilag is 
vállaljanak részt a források bővítésében. A célok között meghatározható a 
városi lakosság érdekeinek képviselete, illetve a lakosság teherviselő 
képességének figyelembe vétele. További célja a Város sajátosságainak 
maximális kihasználása (idegenforgalmi szerepe, természeti adottságainak 
előnyei, történelmi múltja). 
 
Az adóztatás lényeges eleme a megfelelő színvonalú ellenőrzés, mely nem 
csak az adók beszedésére irányuló feladat. A szerzett információk megfelelő 
alapot nyújtanak az adórendeletben foglaltak alkalmazhatóságára 
vonatkozóan, biztosítva ezzel a Város mindenkori forrásszükségleteihez 
való hozzájárulást. 
 
A Városban kialakított fejlesztési és működési politika, az önkormányzati 
gazdálkodás megismertetése és az adók szerepének átgondolt, széleskörű, 
szakmailag és politikailag is megalapozott propagálása alapján lehet 
hatékonyabb helyi adóztatást kialakítani. 
 
Az adópolitika meghatározását és az előkészített, egyeztetett adórendeletek 
elfogadását követően át kell tekinteni az adó beszedés, ellenőrzés, és a 
végrehajtás komplex feladatait. 
 
A végrehajtó apparátusnál a nyilvántartási, elemzési, ellenőrzési feladatok 
növelésének, a beszedéshez kapcsolódó naprakész információk 
biztosításának elsődleges feladatként kell szerepelniük. 
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JAVASLATOK 
 
 

 A külső forrásbevonáshoz kapcsolódó közép- és hosszú távú terv 
készítése, mely bemutatja a tőke és kamattörlesztési kötelezettségek 
teljesítést, illetve a fejlesztések által indukált működési 
többletköltségek finanszírozási módját, amely hozzájárulhat egy 
koordinált adósságkezeléshez és megteremtheti a finanszírozások 
eredményes és költségtakarékos rendszerét. 
 

 Deviza és kockázatkezelési szabályzat kialakítása. 
 

 A hitelképesség felmérése, szakszerű adósságkezelés kidolgozása, 
stratégiai és operatív kockázatkezelési rendszer működtetése. 
 

 A követelések behatása, illetve beszedése tekintetében a hatékonyság 
növelése. 

 
 A helyi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások felülvizsgálata, a 

kedvezmények csökkentése, forrásbővítés. 
 

 Fegyelmezett gazdálkodás megkövetelése, a fegyelmezetlenségek 
szankcionálása. 

 
 A bevételek biztosítását jelentő jogszabályokat felül kell vizsgálni és 

gondoskodni kell arról, hogy megfelelő teherelosztás történjen 
figyelemmel a már említett közvetett támogatásokra is, valamint az 
ide vonatkozó Európai Uniós jogszabályokra.  
 

 A bevételek területén forrástérkép összeállítására és a bevétel-
realizálások módszereinek bővítésére van szükség. 

 
 Az önkormányzati elméleti forrástérkép az ideális forrás 

lehetőségeket mutatja be. Ezen hipotetikus forrástérkép első 
megközelítésben finanszírozási célú (hitel) tételekkel nem tervez, 
szigorúan kizárja azokat, és csak az egyéb forrásokat veszi számba, 
melyek közt a legnagyobb aránnyal az önkormányzati saját bevételek 
szerepelnek, úgymint: 

 

 a helyi adó bevételek, 
 az átengedett központi adók, 
 az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások átterhelhető 

díjai, 
 a településfejlesztési hozzájárulások 
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 lakosság, 
 gazdasági társaságok, 
 civil szervezetek, 
 pályázatok (hazai és európai uniós), 
 vagyongazdálkodás bevételei 

 értékesítés, 
 bérbeadás, haszonbérlet, 
 vagyonkezelés, 
 vagyonkezelői jog létesítése. 

 
Ezeknek megfelelően az elméleti forrástérképet az alábbi ábra 
mutatja be: 

 

 

 

 
  

helyi adók

E L M É L E T I    F O R R Á S T É R K É P

átengedett
központi adók

nyújtott szolgáltatások
átterhelhető díjai

gazdálkodó
szervezetek

településfejlesztési
hozzájárulások pályázatok

vagyongazdálkodás
bevételei

lakosság

civil
szervezetek

uniós

hazai
bérbeadás

értékesítés

vagyonkezelői j.

vagyonkezelés

vállalkozói
magán-tőkebevonás

normatív
hozzájárulások

egyéb
állami támogatások

corporate
támogatások

adományok
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III. Mutassa be a Harkány Város Önkormányzatánál a támogatások 
rendszerét! 

 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatok ellátását főszabályként 
intézményhálózatukon keresztül látják el, emellett bizonyos célokat non-profit és 
for-profit gazdálkodó társaságok bevonásával realizálnak. 
 
A feladatellátás finanszírozása támogatási rendszeren keresztül történik. 
 
A feladatellátáshoz kapcsolódóan minden esetben közfeladat-ellátási szerződések 
megkötése szükséges. 
 
Az Önkormányzat egy gazdasági társaságban sem rendelkezik 100%-os 
tulajdonosi részesedéssel, de három társaságban bír 50% feletti részesedéssel. 
 

                 adatok eFt-ban 

 
 
A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a fenti gazdasági társaságokkal 
nincsenek megkötött feladat-ellátási és finanszírozási szerződések. 
 
A szakértői vélemény következő részében ezen társaságok kerülnek bemutatásra. 
 
 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
 
A Társaság átalakulás eredményeként jött létre, 1996. december 16-ai 
bejegyzését követően működik „Harkányi Gyógyfürdő Zrt.” néven. A jogelőd 
Társaság 1951. évben alakult. A Zrt. létrehozása a meglévő források optimális 
kihasználásával és a szükséges fejlesztésekkel megvalósuló hosszú távú 
jövedelmező gazdálkodás megvalósítása érdekében történt. A Cég alapításkori 
jegyzett tőkéje 600.000 eFt, amely 592.600 eFt nem pénzbeli hozzájárulásból, és 
7.400 eFt pénzbeli hozzájárulásból tevődött össze. 2003. december 17-től a 
jegyzett tőke összesen 884.000 eFt. 

Megnevezés
Egyéb tartós

részesedés értéke 
(eFt)

Tulajdonrész
%-ban

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2 131 400                      99,93%

Tenkes Dekorációs Műhely Kft. 350                                  70%

Tenkes Kultúrcentrum N. Kft. 2 000                               60%

Harkány Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő,
50% feletti érdekeltségei 2010.06.30.
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2006. szeptember 22-ig a tulajdonosok 50-50% tulajdoni hányad-megoszlással a 
Baranya Megyei Közgyűlés és Harkány Város Önkormányzata volt. A vizsgálat 
időpontjában a Társaság tulajdonosai: 

 Harkány Város Önkormányzata 99,93 %-ban, 
 F-L Immo Ingatlanfenntartó és Építőipari Kft. 0,06 %-ban, 
 Pentz Mihály 0,01 %-ban. 

 
Főtevékenysége az egyéb humán egészségügyi ellátás. Mindemellett a 
tevékenységi körébe tartozik különösen: 
 fürdőszolgáltatás 
 víztermelés-, kezelés-, elosztás 
 hőtermelés,  
 szálláshely szolgáltatás, 
 ingatlan bérbeadás, 
 hirdetési tevékenység,  
 fodrászat,  
 szépségápolás. 

 
A Társaság 2007. évig jellemzően nyereségesen gazdálkodott, azonban 2008. 
évtől kezdődően jelentős veszteségeket realizált. A Társaság 2008. és 2009. évi 
árbevételét tekintve megállapítható, hogy a vendégforgalom csökkent, továbbá a 
költségek növekedésének mértékét az árakban nem lehetett érvényesíteni, 
valamint a bérleti díjakból származó bevétel is visszaesett.  
 
2009. évben a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent. A Társaság 
likviditási helyzete folyamatosan romló tendenciát mutat.  
 
Megjegyzi a szakértő, hogy ha a saját tőke tartósan a jegyzett tőke alatt van, 
az egyrészt veszélyezteti a gazdálkodás biztonságát, másrészt a Gazdasági 
Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 51. § (1) bekezdése alapján nem 
szabályszerű. 
 
Mindezen túl a társaságnál a külső források aránya és nagysága rendkívülire 
növekedett, mely további külső forrásbevonások esetén kritikussá válhat. 
A befektetett eszközeinek nagy részét hitelbiztosítékok terhelik, mely szűkíti a 
Társaság mozgásterét, tekintve azt, hogy forgalomképes vagyonának döntő 
hányada jelzáloggal terhelt. 
 
A Társaság követelésein belül meghatározó tétel a vevőkövetelések összege.  
 
A Társaság Harkány Város Önkormányzatával szembeni vevőkövetelés 116.524 
eFt, mely az értékvesztéssel korrigált összes vevőköveteléshez viszonyítva 56,4 
%-ot jelent. 
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Az Önkormányzattal szemben fennálló követelések legnagyobb része a hőenergia 
szolgáltatási szerződések teljesítésén alapul. A Gyógyfürdő hőenergiát értékesít 
az Önkormányzat több intézményének (Egészségház, Művelődési Ház, Iskola, 
Óvoda) is.  
 
A Társaság 2010. évi követelésállományán belül megtalálhatóak a Harkány Város 
Önkormányzatával szemben fennálló adott kölcsönökhöz kapcsolódó 
visszafizetési igények, melynek 2010. december 13-i értéke 189.842 eFt. 
 

  adatok eFt-ban 

 
 
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, mint kölcsönadóval kötött 23.000 eFt, 
illetve 17.000 eFt összegekre vonatkozó kölcsönszerződések megkötéséhez 
szükség lett volna a Képviselő-Testület hozzájárulására, ilyen hozzájárulást 
azonban nem kapott. 
 
A Társaság az Önkormányzat részére nyújtott pénzkölcsönből fakadó 
követelésének jogosságát Harkány Város Önkormányzat a 2009. december 3-án 
kelt tartozáselismerő nyilatkozatában rögzítette. A már lejárt tőketartozások 
visszafizetési határidejét 2010. november 30-ára módosították. Azonban a 
Társaság által nyújtott kölcsön törlesztése és a kamatfizetés ez idáig nem történt 
meg, a kölcsönszerződés tanúsága szerint ezeket az összegeket az Önkormányzat 
a lejáratkor egy összegben köteles visszafizetni. 
 
A gazdasági társaság által az alapítónak nyújtott kölcsönről szóló szerződést 
taggyűlési határozattal kell elfogadni. 
 
 
 
 

Kölcsönszerződés időpontja Összege Lejárat
 Lejárat 1. számú

módosítása 
 Lejárat 2. számú 

módosítása  

2008. január 30. 50 000                   2008.07.31 2008.12.31 2010.11.30
2008. március 13. 50 000                   2008.07.31 2009.01.01 2010.11.30
2008. április 28. 400                         2008.07.31 2009.01.02 2010.11.30
2008. július 11. 5 000                     2008.12.31 2010.11.30
2008. szeptember 2. 30 000                   2008.12.31 2010.11.30
2008. november 3. 10 000                   2008.12.31 2010.11.30
2008. év összesen 145 400               

2009. július 3. 23 000                   2010.11.30
2009. július 10. 17 000                   2010.11.30
2009. augusztus 13. 4 442                     2010.12.30
2009. év összesen 44 442                  
Összesen 189 842               
Tartozás 2009. december 13. 185 400               
Kapcsolódó kamat 34 359                  
Tőke és kamat tartozás együtt 219 759               
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A fentiekben bemutatott Önkormányzattal szemben fennálló kintlévőségek 
nagyságrendje hozzájárult a 99,9 %-ban önkormányzati tulajdonú 
Gyógyfürdő gazdasági társaság likviditási helyzetének a romlásához, 
továbbá olyan kockázatos helyzetet teremtett, amely alapvetően 
veszélyezteti a vállalkozás folytatásának elvét.  
 
A Gyógyfürdő hosszú lejáratú kötelezettségei között három hosszú távú 
hitelszerződés15 szerepel, melyek tekintetében (kivétel a Lombard Lízing Zrt. által 
nyújtott pénzkölcsönt) az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. 
 
A Társaság rövid lejáratú hiteleivel16 kapcsolatban is az Önkormányzat vállalt 
készfizető kezességet, illetve hitel fedezetéül több, az Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanra jelzálogjogot alapítottak. Ezen jelzálogjogok összege 
a Sportcsarnok és sporttelep megnevezésű ingatlan esetében például 450.000 eFt.   
 
 
Tenkes Dekorációs Műhely Kft.  

A Kft. társasági szerződésének kelte 2008. június 30. A társaság törzstőkéje 500 
eFt. Az Önkormányzat 70%-os tulajdonos a Társaságban, így a rá jutó jegyzett 
tőke, és így az egyéb tartós részesedésének értéke 350 eFt. 
 
A Társaság főbb tevékenységei: 

 irodai papíráru gyártása 
 egyéb papír-, kartontermék gyártása 
 nyomdai előkészítő tevékenység 
 hangfelvétel készítése, kiadása 

 
A Kft. főként dekorációs feladatokat végez. 
 
Az Önkormányzat és a Kft. között semmilyen feladatellátási, finanszírozási 
szerződés nem került a szakértő számára bemutatásra. 
 
 
Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú Kft. 
 
A Társaság 2008. május 27-én jött létre, és 2010. április 7-éig közhasznú 
társaságként működött.  
 
A Társaságban az Önkormányzat 60%-ban tulajdonos. 
                                                             
15 Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet által nyújtott 100.000 eFt összegű hitel 
    OTP Bank Nyrt. devizakölcsön  
    OTP Bank Nyrt. beruházási szerződés 
16 Összesen 352.000 eFt. 
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A jegyzett tőkéje 2010. február 2-a óta 5.000 eFt, vagyis a tulajdoni hányad 
alapján az Önkormányzatra jutó részesedés értéke 3.000 eFt.  
 
Főtevékenységként művészeti létesítmények működtetését látja el. 
A Társaság egyéb tevékenységei: 
 előadó-művészet 
 könyvtári, levéltári tevékenység 
 múzeumi tevékenység 
 szakmai középfokú oktatás 
 sport, szabadidős képzés 
 csomagolás 
 nyomdai előkészítő tevékenység 

 
A Kft. a harkányi Művelődési Házat üzemelteti és múzeumi feladatokat lát el. 
 
A szakértő számára rendelkezésre állt egy 2010. január 11-én aláírt 
megállapodás, mely szerint az Önkormányzat támogatja a „Kht-t” (helytelen a 
szerződés, mert ekkor már Nonprofit Kft.) a működési költségek, a Harka Kör17 és 
az ügyvezető személyi kiadásai tekintetében. 
 
Ez utóbbi szabálytalan, nem lehet az ügyvezető bérének fizetését 
közvetlenül finanszírozni.  
 
Ezen túlmenően a Kft. és az Önkormányzat között szinten semmilyen 
feladatellátási, finanszírozási szerződés nincsen. 
 
A Kft. alapvetően közfeladatot lát el a 2009. évi éves beszámoló kiegészítő 
mellékletében megfogalmazottak szerint (közművelődési programok, 
könyvtár működtetése), ennek ellenére jelen állapotok szerint nincs olyan 
megállapodás, amely szabályozná az ellátandó közfeladatok körét.  
 
A Kft. a Művelődési Ház üzemeltetése során beszedett belépődíjakat saját 
nevében, saját számlájára számolja el, mely a megállapodások hiányát 
tekintve szintén szabálytalan. 
 
Az Önkormányzat által a Kft. számára átadott pénzeszközök mértéke az 
alábbi táblázatban látható: 

adatok eFt-ban 

 
 
                                                             
17 Néptánc együttes. 

2008. 2009. 2010. I. fé.
működés 3 442 3 456 970
HARKA kör 800 390 250

4 242 3 846 1 220

Tenkes Kulturcentrum

Működési célú pénzeszközátadás

összesen
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Ezen többségi tulajdonú gazdasági társaság támogatási politikája nem 
kitapintható, és összegszerűsége az Önkormányzat adottságaihoz mérten 
nagynak minősíthető. 
 
Ugyancsak problémás viszonynak tekinthető a Gyógyfürdő Zrt. által az 
Önkormányzat részére nyújtott kölcsön konstrukció, tekintettel arra, hogy 
a Társaság ily módon kialakult folyamatos likviditási gondjait hitel 
felvételével kompenzálja. Közvetett úton értelmezve, a Társaság hitel 
felvétellel biztosítja az Önkormányzat számára nyújtott kölcsön fedezetét. 
 
Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy ugyanez önkormányzati oldalról 
is problémákat vet fel, hiszen ez a kölcsön útján megvalósított burkolt 
„hitelezés” nem ellenőrzött, az Önkormányzat hitelfelvételi maximumában 
nem került feltüntetésre. Ez is hatással lehetett azon tényre, miszerint az 
Önkormányzat költségvetésének kétszeresét éri el az adósságállomány 
mértéke.  
 
Nem került figyelembevételre az, hogy ha az Önkormányzat nem ad át 
dologi-anyagi jogot a gazdasági társaságnak, akkor önkormányzati 
bevételként kell elszámolni a vagyonhasznosításból származó bevételt és 
ezekre kötelezettséget csak akkor vállalhat a gazdasági társaság, ha azt az 
Önkormányzat költségvetésébe a megfelelő címekre beemelik. 
 
Az alábbi táblázat az Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott 
támogatásait mutatja be, évenkénti bontásban. 
 

adatok eFt-ban 

 
 
 A 2009. évi teljesítési adatok alapján, 21 millió forint nagyságban finanszírozza 
az Önkormányzat az államháztartáson kívüli szervezeteit (nagy részben 
sportszervezetek, alapítványok, egyesületek, és gazdasági társaság18). 
 
A pénzeszköz átadásnak meghatározott tartalmi elemekből álló 
(finanszírozási ütem, elszámolási határidők, stb.) közfeladat ellátási 
szerződésen, kiírt pályázatok esetében támogatási szerződésen kell 
alapulnia, mely hiányzik Harkány Város Önkormányzatának esetében. 
 
 

                                                             
18 Tenkes Kultúrcentrum Nonprofit Közhasznú Kft. 

Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 29 850     30 615     21 474     22 466     22 466     21 024     21 300     21 300     2 620       

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 1 500       1 500       -             -             -             -             -             -             110           

ÖSSZESEN 31 350   32 115   21 474   22 466   22 466   21 024   21 300   21 300   2 730      

2008. év 2009. év 2010. I. félév
Áht-n kívüli pénzeszközátadások
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Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató - külön törvényben 
meghatározott feltételekkel - köteles meghatározott időponttól a 
megrendelő számára folyamatosan és biztonságosan szolgáltatást nyújtani, 
a megrendelő pedig időszakonként visszatérően kompenzációt fizetni. 
 
A közszolgáltatási feladatok kiszervezése - közszolgáltatási szerződés 
alapján - megfelel annak a követelménynek, amely keretein belül 
különböző közszolgáltató költségvetési szervekkel a for-, vagy non-profit 
szervezetekkel történő feladatellátás finanszírozási alapja megteremthető. 
 
Az igazságügyi szakértő által vizsgált időszakban alapvetően a tulajdonos 
Önkormányzatnak nem volt megfelelően pontos és naprakész információja 
a többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséről, mely a 
kritikusnak minősíthető likviditási helyzetben kockázatos. 
 
A bemutatott többségi tulajdonú gazdasági társaságok működése 
kontrollálatlan, működésükkel szemben az Önkormányzat hatékonysági, 
gazdaságossági és eredményességi követelményeket nem támaszt.  
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JAVASLATOK 
 

 A többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási 
politika kialakítása, a támogatásintenzitás mérséklése. 
 

 A közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal feladat-ellátási és 
finanszírozási szerződések megkötése. 

 
 A gazdasági társaságok feladatellátása során realizált Önkormányzati 

vagyonhasznosításból származó bevételek elszámolásának 
szabályozása. 

 
 A pénzeszköz átadáshoz kapcsolódóan megfelelő tartalmú közfeladat 

ellátási szerződések, pályázatok esetén támogatási szerződések 
megkötése. 
 

 Követelményrendszer felállítása a támogatott költségvetésen kívüli 
szervezetekkel szemben. 
 

 Elszámolási rendszer bevezetése, illetve fegyelmének erősítése. 
 

 Jobb vagyonhasznosítási módszerek megtalálása és kihasználása. 
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IV. Elemezze áttekintő jelleggel Harkány Város Önkormányzat költségvetés 
tervezését, költségvetési gazdálkodását! 

 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
A helyi önkormányzat a feladatai ellátásáról egységes költségvetésben 
gondoskodik. A költségvetés olyan pénzügyi terv, amely az érvényességi ideje 
alatt a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadásokat és a teljesítendő 
várható bevételeket előirányzatként, illetve előirányzat teljesítésként 
tartalmazza.  
 
A költségvetés készítése egy folyamat. E folyamat keretét jelentik a különböző 
programok, tervek. Ilyen az önkormányzat stratégiai terve, illetve gazdasági 
programja. A hosszú és középtávú döntések a tárgyévi költségvetésbe az aktuális 
felülvizsgálatot követve beépítésre kerülnek. 
 
A költségvetés tervezés módszerei: 
 

A hagyományosnak számító és legkevesebb konfliktust jelentő rendszer a 
bázis alapú, vagy intézményi keretszerű tervezés. Ennek célja, a javasolt 
költségvetési előirányzatok intézményi szintű számszerűsítése.  
 
Ez a módszer konzerválja a kialakult gazdasági helyzetet, a tervezés nem az 
ellátandó feladatokra, hanem a szervezetekre fókuszál. Ebből adódóan 
gyökeres változtatások előkészítésére nem alkalmas. 
 
Korszerűbb tervezési módszernek tekinthető a programtervezés, vagy 
feladatfinanszírozás, melynek lényege, hogy a tervezők a teljesítendő 
feladatokból és azok erőforrásigényéből indulnak ki. A feladatok 
meghatározása, az erőforrás hozzárendelés lehetővé teszi a hatékony 
felhasználást, elkerülhetővé teszi a pazarlást. 
 
A programtervezés egyik típusa a null-bázisú költségvetés, melynek lényege, 
hogy a múltat nem veszi figyelembe. A közfeladatot ellátók tekintetében ez azt 
jelenti, hogy a meglévő feladatokat elemi tevékenységre bontják és ezen elemi 
tevékenységhez rendelik hozzá a kiadási szükségleteket.  
 
Ez utóbbi két módszer meglehetősen idő- és munkaigényes, ezért drága 
eljárásnak tekinthető. 

 
Harkány Város Önkormányzat által alkalmazott költségvetési tervezési 
módszer a klasszikus értelembe vett bázis szemlélet. 
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Az alapvetően tehát bázis szemléletű tervezés nem megfelelő.  
 
A korszerű tervezési módszer, a feladatfinanszírozás lényege, hogy az egyes 
szolgáltatásokhoz kerülnek hozzárendezésre a közvetlen-, illetve a közvetett 
(általános) költségek (ez utóbbi felosztás alapján). Ez azonban rendkívül idő-, és 
munkaigényes eljárás, kivitelezéséhez megfelelően kidolgozott módszertan 
szükséges. A feladatfinanszírozás egyszerűbben megközelíthető módszere a 
korrigált null-bázisú tervezés, melynek alkalmazását a szakértő javasolja. 
 
A korrigált nulla bázisról induló feladatra, tevékenységre történő tervezés 
alapján megállapítható, hogy a feladat egy egysége mennyibe kerül az adott 
intézménynek, ami alapján meghatározható, hogy mekkora a forrás szükséglete. 
 
A feladatfinanszírozás kivitelezéséhez megfelelően kidolgozott módszertan 
szükséges, melynek a szakértő javasolt formája tehát a korrigált null-bázisú 
tervezés. 
 
Lényegét tekintve a korrigált null-bázisú tervezés esetében a null-bázis helyébe 
egy folyamatos korrigálás lép, ami végeredményben hasonló állapotot tud 
előidézni, mint a  null-bázisú tervezés. 
 
Az önkormányzat által meghatározott feladatok erőforrás szükségleteinek 
meghatározását követően azok költségeinek tervezése a következő módon 
történhet: 
 

A személyi erőforrás körében  javasolt a tisztán null-bázisú tervezés, oly 
módon, hogy kizárólag a hatályos munkaszerződésben (kinevezés) vállalt 
kötelezettségek kerülnek meghatározásra. Mindezek csak a kötelező 
béremelésekkel, bérjellegű egyéb juttatásokkal kerülhetnek korrigálásra. Az 
év közben történő változásokat kontrollálni, és a pénzügyi pozíciókat 
korrigálni szükséges. 
 
Az egyéb fontosabb címek esetén ki kell jelölni egy bázisévet. A bázis évi 
feladatmutatók nem tartalmazhatják a bázis évben egyszeri jelleggel 
előforduló kiadásokat. 
 
Alapszinten a bázisévi feladatmutatók nem változnak, ezeket a törvényi 
előírások, a fenntartó által megkövetelt normák, hatékonysági mutatók 
alapján történő év közbeni felülvizsgálat során kell korrigálni. Ezzel 
elérhető, hogy a pénzfelhasználás csak feladatokra történjen.   
 
A fejlesztések tervezése címenként és feladatonként kell történjen, melyet 
szintén a folyamatos ellenőrzés során korrigálni szükséges. 
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A kiadások meghatározását követően a kötelező és nem kötelező 
feladatellátást szétbontva, a forrásokat megosztva központi támogatás, 
saját forrás címekre kell a feladatmutatók alapján tervezni. 
 
Harkány Város Önkormányzat költségvetési tervezése tehát tisztán bázis 
szemléletű. A személyi juttatások tervezése munkavállalónként történik, 
mely közelít a fent bemutatott korrigált null bázisú tervezéshez. Az ilyen 
módon való költségtervezésnek akkor van értelme, ha a feladatmutatók 
felülvizsgálatát követően kerül alkalmazásra. Jelenti ez például az óvodai, 
vagy iskolai ellátásban rejlő nem kötelező feladatok kiszűrését és 
megszüntetését. Ekkor lehet megtakarítást realizálni, melynek 
szükségességét a személyi juttatások nagyságrendje indokol. 
 
A dologi kiadások tervezésénél nem alkalmaz az Önkormányzat helyileg 
kialakított normákat, elsősorban azért, mert az ezen a címen való terezést 
jelentős mértékben befolyásolja az előző évi szállítói kötelezettségek 
mértéke.  
 
A beruházások tervezése a Műszaki Osztály bevonásával történik. Ez 
alapvetően a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetben teljesen minimálisra 
redukált tétel, csak a legszükségesebb fejlesztések tervezése történik, 
melyek a működéshez kellenek és a pályázati önerőt biztosítják. 
 
Figyelembe kell venni, hogy egy ponton túl a forrásokat már nem lehet 
tovább növelni és ekkor a kiadások csökkentésére van szükség. Láthatóan 
túlfinanszírozott, illetve túlvállalt az oktatási ágazat (gimnáziumi oktatás, 
zeneoktatás). Szükség van egyrészt a kihasználtság feltérképezésére, 
másrészt a nem kötelező feladatok minimalizálására, lehetőség szerinti 
megszüntetésére, annak érdekében, hogy a kötelező feladatok ellátása 
hosszú távon is biztosított legyen. 
 
 A feladat meghatározások során mindvégig törekedni kell a 
takarékosságra. 
 
A pénzügyi korlátok mellett, jelenleg nincs megfelelő érdekeltség a 
takarékos gazdálkodásra.  Szükség van a költségvetési gazdálkodás 
stabilitásának kialakítása érdekében, az intézményvezetők felelősségi 
körének hangsúlyozottabb érvényesítésére, hiszen ennek az önállóan 
működő intézmények esetében is meg kell történnie. Az optimális 
gazdálkodás feltétele a feladatellátás, a szolgáltatásnyújtás racionalizálása. 
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A következőkben a szakértő az általa elkészített működési és felhalmozási 
mérlegek alapján elemzi az Önkormányzat 2008., 2009. és 2010. félévi 
gazdálkodását. 
 
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet 36.  § (1) bekezdésének i) pontja szerint az önkormányzat 
költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel 
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is 
figyelembe véve - együttesen egyensúlyban. 
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §-a szerint a 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az 
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni. 
 
Ez azt jelenti, hogy a most elemzésre kerülő, a szakértő által elkészített 
működési és felhalmozási mérlegeknek mind az Önkormányzat 
költségvetésének, mind pedig az Önkormányzat zárszámadási rendeletének 
mellékletét kellene képeznie. 
 
A részletes elemzés előtt megjegyzi a szakértő, hogy 2008. évben a Társadalom és 
szociálpolitikai juttatások címen, előirányzaton felüli teljesítés tapasztalható, 
illetve 2009. évben a Támogatásértékű működési kiadások címen, valamint a 
2010. évi féléves beszámoló szerint a Működési célú támogatási célú nyújtása 
államháztartáson kívülre címen előirányzat nélküli teljesítés látható, mely nem 
szabályszerű az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (1) 
bekezdése értelmében. 
 
A költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi 
fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és 
kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. 
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A 2008. évi bevételek és kiadások működési és felhalmozási mérlege 
alapján a költségvetési gazdálkodás jellemzése 

 
                           adatok eFt-ban 

 
 
 
 
2008. évben az Önkormányzat működési hiánnyal tervezte költségvetését, mely 
az év folyamán állandósult, így a teljesítési adatok is működési hiányt mutattak. 
 
A bevételek összességében 60 %-ban teljesültek, a finanszírozási célú műveletek 
figyelmen kívül hagyásával 68 %-ban, mely jelentős elmaradást mutat. 
 
A kiadások összességében szintén 60 %-ban teljesültek, ez esetben a 
finanszírozási tételek nélküli teljesítés 61 %, mely a tervezettekhez mérten 
alulteljesítést jelent. 
 
A főösszegre ható alulteljesítést a működési költségvetés csak kisebb mértékben 
befolyásolja, itt a bevételek 93 %-ban, a kiadások 87 %-ban realizálódtak. 
Erősebben hat az összesített elmaradásra a felhalmozási költségvetés, ugyanis a 
felhalmozási bevételek 35 %-ban, a felhalmozási kiadások 24 %-ban valósultak 
meg. (Előzőek finanszírozási célú tételek nélküli százalékos értékek.) 
 
2008. évben az Önkormányzat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től 145.000 eFt 
összegű „hitelt19” kapott, illetve a Szigetvári Takarékszövetkezettől további 
50.000 eFt rövidlejáratú hitelt vett fel. Ennek megfelelően a költségvetés 
működési oldalán 195.400 eFt rövid lejáratú hitelfelvétel látható. 
 

                                                             
19 (Zárszámadásból idézett.) Valószínűsíthetően kölcsön!  

Megnevezés 2008. évi 
eredeti ei.

2008. évi 
mód. ei.

2008. évi 
teljesítés

Megnevezés 2008. évi 
eredeti ei.

2008. évi 
mód. ei.

2008. évi 
teljesítés

Intézményi működési bevételek 182 526 182 525 107 491 Intézményi működési kiadások 1 420 665 1 508 301 1 297 599

Támogatásértékű működési bevétel 85 246 87 172 92 930 Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre 29 850 30 615 21 474

Működési célú pénszezközátvétel 0 0 2 044 Társadalom- és szoc.politikai juttatások 10 981 22 868 25 662

Önkormányzat sajátos működési bevételei 516 314 516 314 478 477 Céltartalékok 2 000 2 000 0

Önkorm. költségvetési támogatása 461 668 514 749 514 749 Hitelek törlesztése 227 596 272 996 127 596

Működési célú támogatási kölcsön visszat. Áht-n kívül 0 0 5 010 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0 0 20 429

Kiegészítések, visszatérülések 0 0 3 053

Rövid lejáratú hitelek felvétele 100 000 195 400 195 400

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 -505

ÖSSZESEN: 1 345 754 1 496 160 1 398 649 ÖSSZESEN: 1 691 092 1 836 780 1 492 760
Hiány: 345 338 340 620 94 111 Többlet: 0 0 0

Megnevezés 2008. évi 
eredeti ei.

2008. évi 
mód. ei.

2008. évi 
teljesítés

Megnevezés 2008. évi 
eredeti ei.

2008. évi 
mód. ei.

2008. évi 
teljesítés

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 0 0 22 289 Felújítási kiadások 384 186 395 396 69 208

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 738 000 728 800 55 335 Beruházási kiadások 262 844 686 715 194 082

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 51 437 51 437 47 994 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 1 500 1 500 0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18 800 19 631 20 531 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 420 416

Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről 3 600 3 600 1 832 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre 3 000 3 000 200

Hitelfelvétel Áht-n kívülről 10 929 417 785 8 942 Hitelek törlesztése 6 311 6 311 3 644

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 180 413 212 709 212 709

ÖSSZESEN: 1 003 179 1 433 962 369 632 ÖSSZESEN: 657 841 1 093 342 267 550
Hiány: 0 0 0 Többlet: 345 338 340 620 102 082
MINDÖSSZESEN: 2 348 933 2 930 122 1 768 281 ÖSSZESEN: 2 348 933 2 930 122 1 760 310

Bevételek Kiadások

Bevételek Kiadások

2008. évi működési mérleg

2008. évi felhalmozási mérleg
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Ezen túlmenően a felhalmozási költségvetésben is külső forrásbevonás valósult 
meg, a városgazdálkodási feladatok ellátásához traktort vásárolt az 
Önkormányzat, melyet pénzügyi lízing szerződés keretében valósított meg. Ennek 
összege 8.942 eFt. Összességében a 2008. év gazdálkodása során 204.342 eFt 
összegű külső forrásbevonás valósult meg.     
 
A fent említett lízingdíjból az év során 3.644 eFt került visszafizetésre, illetve 
szintén visszafizetésre került az OTP Bank Nyrt.-től 2007. évben felvett 127.596 
eFt összegű folyószámlahitel is. 
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A 2009. évi bevételek és kiadások működési és felhalmozási mérlege 
alapján a költségvetési gazdálkodás jellemzése 

 
    adatok eFt-ban 

 
 

 
2009. évben szintén működési hiánnyal (növekvő mértékű) tervezett az 
Önkormányzat, mely a teljesítési adatok tanúsága szerint év végére megszűnt, 
azonban 35.980 eFt összegű felhalmozási hiányt képződött. 
 
A bevételek és a kiadások is önkormányzati szinten 88 %-ban teljesültek. A 
költségvetési bevételek 86 %-ban, a költségvetési kiadások 88 %-ban 
realizálódtak, mely az előző évhez képest nem jelent előremutatást, az 
előirányzatok év közbeni csökkentése okán (alacsonyabb teljesítés, a 
visszafogottabb előirányzatok mellett).  
 
A működési oldalon a bevételek 95 %-ban, a kiadások 90 %-ban valósultak meg, 
mely kismértékű elmaradást mutat. Az erősebben befolyásoló tételek a 
felhalmozási oldalon szerepelnek, itt a bevételek mindösszesen 38 %-ban, míg a 
kiadások 68 %-ban teljesültek. (Előzőek finanszírozási célú tételek nélküli 
százalékos értékek.) 
 
2009. évben az Önkormányzat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től, hasonlóan az előző 
évhez kölcsönt kapott 40.000 eFt összegben, illetve a Szigetvári 
Takarékszövetkezettől újabb 180.000 eFt rövidlejáratú hitelt vett fel. Ennek 
megfelelően a költségvetés működési oldalán 2009. évben 220.000 eFt rövid 
lejáratú hitelfelvétel látható. Ezen túlmenően a felhalmozási költségvetésben – a 
feladatok elmaradása miatt -, a tervezett külső forrásbevonására nem került sor.   
 

Megnevezés 2009. évi 
eredeti ei.

2009. évi 
mód. ei.

2009. évi 
teljesítés

Megnevezés 2009. évi 
eredeti ei.

2009. évi 
mód. ei.

2009. évi 
teljesítés

Intézményi működési bevételek 131 000 109 259 74 236 Intézményi működési kiadások 1 533 156 1 428 156 1 277 203

Támogatásértékű működési bevétel 64 013 76 150 81 278 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 31

Működési célú pénszezközátvétel 0 878 1 470 Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre 22 466 22 466 21 024

Önkormányzat sajátos működési bevételei 525 061 552 233 536 074 Társadalom- és szoc.politikai juttatások 12 378 23 828 22 316

Önkorm. költségvetési támogatása 435 301 511 163 503 399 Céltartalékok 2 000 2 000 0

Kiegészítések, visszatérülések 0 1 248 1 248 Hiteltörlesztés 195 400 50 000 50 000

Hitelfelvétel  220 000 220 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0 0 8 516

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 -8 296

ÖSSZESEN: 1 155 375 1 470 931 1 409 409 ÖSSZESEN: 1 765 400 1 526 450 1 379 090
Hiány: 610 025 55 519 0 Többlet: 0 0 30 319

Megnevezés 2009. évi 
eredeti ei.

2009. évi 
mód. ei.

2009. évi 
teljesítés

Megnevezés 2009. évi 
eredeti ei.

2009. évi 
mód. ei.

2009. évi 
teljesítés

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 23 365 25 016 25 016 Felújítási kiadások 15 375 64 550 48 390

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 500 000 179 633 25 422 Beruházási kiadások 766 138 100 934 69 102

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 000 8 168 9 915 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 4 661 4 661 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 000 20 000 7 894

Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről 2 500 2 500 3 409 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre 450 950 650

Hitelfelvétel Áht-n kívülről 850 000 0 0 Hitelek törlesztése 3 882 3 882 4 219

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 35 005 25 857 25 852

ÖSSZESEN: 1 415 870 245 835 94 275 ÖSSZESEN: 805 845 190 316 130 255
Hiány: 0 0 35 980 Többlet: 610 025 55 519 0
MINDÖSSZESEN: 2 571 245 1 716 766 1 503 684 ÖSSZESEN: 2 571 245 1 716 766 1 509 345

2009. évi működési mérleg

Bevételek Kiadások

2009. évi felhalmozási mérleg
Bevételek Kiadások
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A már említett lízingdíjból az év során 4.219 eFt került visszafizetésre, illetve 
szintén visszafizetésre került a Szigetvári Takarékszövetkezettől  2008. évben 
felvett rövid lejáratú 50.000 eFt összegű hitel.   
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A 2010. félévi bevételek és kiadások működési és felhalmozási mérlege 
alapján a költségvetési gazdálkodás jellemzése 

 
           adatok eFt-ban 

 
 
 
2010. évben a költségvetés szinten működési hiánnyal tervezett. 
 
Felhalmozási oldalon 500.000 eFt hosszú lejáratú hitelfelvétel került beállításra, 
mely felhalmozási többletként jelenik meg, alapvetően és láthatóan a működési 
kiadások fedezetére, mely magában foglalja a hitelek és kölcsönök törlesztését 
is.  
A finanszírozási kiadások között került tervezésre a Szigetvári 
Takarékszövetkezettől felvett 180.000 eFt összegű hitel törlesztése, a Gyógyfürdő 
Zrt. részére a 185.400 eFt kölcsön törlesztése, illetve a már említett lízing 1.415 
eFt összegben, mely utóbbi három tétel összesen 366.815 eFt (365.400 eFt a 
működési oldalon, 1.415 eFt a felhalmozási oldalon).  
 
A tervezéskor rögzítésre került továbbá az is, hogy az Erste Bankkal kötött rövid 
lejáratú 280.000 eFt-os hitel is meghosszabbításra fog kerülni. 
 
A félév során a Szigetvári Takarékszövetkezettől további 20.000 eFt összegű 
rövid lejáratú hitel felvétel valósul meg, így az Önkormányzat rövid lejáratú 
kötelezettségállománya 665.400 eFt-ra változott a 2009. év végi 645.40020 eFt-
hoz képest.  
 
 
 
 

                                                             
20 II./a) fejezet a szakértői véleményben! 

Megnevezés 2010. févi 
eredeti ei.

2010. févi 
mód. ei.

2010. févi 
teljesítés

Megnevezés 2010. févi 
eredeti ei.

2010. févi 
mód. ei.

2010. févi 
teljesítés

Intézményi működési bevételek 197 600 197 600 41 605 Intézményi működési kiadások 1 355 052 1 399 361 502 378

Támogatásértékű működési bevétel 74 781 76 164 45 944 Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre 21 300 21 300 2 620

Működési célú pénszezközátvétel 500 500 646 Társadalom- és szoc.politikai juttatások 13 057 16 642 8 922

Önkormányzat sajátos működési bevételei 598 500 598 500 261 023 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Áht-n kívülre 0 0 30

Önkorm. költségvetési támogatása 305 547 375 850 235 047 Céltartalékok 1 000 1 000 0

Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 000 Hiteltörlesztés 365 400 365 400 0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 -36 857 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0 0 -22 124

Előző évi pénzmaradvány 8 173 8 173 173

ÖSSZESEN: 1 185 101 1 256 787 567 581 ÖSSZESEN: 1 755 809 1 803 703 491 826
Hiány: 570 708 546 916 0 Többlet: 0 0 75 755

Megnevezés 2010. févi 
eredeti ei.

2010. févi 
mód. ei.

2010. févi 
teljesítés

Megnevezés 2010. févi 
eredeti ei.

2010. févi 
mód. ei.

2010. févi 
teljesítés

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 27 777 27 777 3 682 Felújítási kiadások 137 114 141 863 2 780

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 685 400 674 121 180 Beruházási kiadások 362 458 370 222 20 561

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 000 5 000 329 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 110

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 3 314 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19 486 19 486 2 000

Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről 3 700 3 700 828 Pénzügyi befektetések kiadásai 129 446 129 446 54 872

Hitelfelvétel Áht-n kívülről 500 000 500 000 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre 1 250 1 250 400

    Hitelek törlesztése 1 415 1 415 1 860

ÖSSZESEN: 1 221 877 1 210 598 8 333 ÖSSZESEN: 651 169 663 682 82 583
Hiány: 0 0 74 250 Többlet: 570 708 546 916 0
MINDÖSSZESEN: 2 406 978 2 467 385 575 914 ÖSSZESEN: 2 406 978 2 467 385 574 409

2010. évi féléves működési mérleg
Bevételek Kiadások

2010. évi féléves felhalmozási mérleg
Bevételek Kiadások
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A 2010. félévi teljesítési adatok mind a bevételek és mind a kiadások esetében 
jelentős elmaradást mutatnak, önkormányzati szinten mindösszesen 23 %-os a 
teljesítés. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a 
szükséges pénzügyi kondíciókkal, tehát fizetési hátraléka (szállítói és egyéb 
tartozása) növekvő tendenciát mutat. 
  
A működési és a felhalmozási oldal is elmaradást mutat, a működési bevételek 44 
%-ban, a működési kiadások 34 %-ban, a felhalmozási bevételek csak 1 %-ban, 
míg a felhalmozási kiadások 12 %-ban realizálódtak. 
 
A kiadások alacsony szintjét elsősorban a likviditási gondok befolyásolják 
(fizetésképtelenség). A bevételek elmaradása az intézményi működési, illetve a 
felhalmozási források tekintetében tapasztalható jelentősebben, mely utóbbira 
vonatkozóan szükséges megjegyezni, hogy bár a felhalmozási bevételek első 
félévi időarányos realizálása nem elvárható (közbeszerzési folyamatok 
pályáztatás okán), láthatóan ez esetben a tervezés megalapozottságának hiánya 
az indukáló tényező.  
 
A tervezés kiadásorientált, mely bizonytalan források számbavételét 
jelenti. 
 
A költségvetés a vizsgált időszakban működési hiánnyal tervezett, melynek 
kompenzációja a felhalmozási forrásokban kerül meghatározásra. A 
működési költségvetés teljesítése 2008-ban hiányt, 2009-ben többletet 
mutat, mely utóbbi nem valós megtakarítás, hanem fizetésképtelenség, 
melyet a jelentős mértékű szállítói állomány igazol. 
 
A költségvetési gazdálkodás során a tervezett feladat ellátások elsősorban a 
fejlesztések területén nem valósulnak meg, az alacsony forrásrealizálás 
miatt. 
 
A 2009. évben jelentős mértékű (854.479 eFt) előirányzat csökkentésre 
került sor, a bevételek teljesítése 213.072 eFt-tal, a kiadásoké pedig 
207.421 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól. Ez összességében az 
eredetileg tervezett pénzügyi kondíciókat több mint 1 milliárd forinttal 
csökkentette meg. 
 
Ennek ellenére a 2010. évben közel az előző évi szinten kerültek 
meghatározásra a gazdálkodás pénzügyi paraméterei, jelentős mértékű 
felhalmozási bevétellel, mely olyan ingatlanértékesítési tervet is magában 
foglal, melynek realitása magas kockázatot jelent. A hosszú lejáratú hitel 
felvétel, tekintettel a működési hiány mértékére (a tervezett kiadás 30,3 %-
a), a kockázatos ingatlan értékesítésre alapvetően a működést tervezi 
finanszírozni. 
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A működési költségvetést alapvetően az évről-évre növekvő mértékű 
szállítói és egyéb (hitel, kölcsön) kötelezettségek terhelik, mely a 
költségvetésben az adott évi kiadásokat torzítja. 
 
Az eladósodottságot figyelembe véve felül kell vizsgálni az önkormányzati 
feladat-ellátást a kötelező és nem kötelező feladatok tekintetében, mely 
utóbbi esetén jelentős mértékű szűkítés, illetve elhagyás javasolt. A 
fejlesztések területén kizárólag a legszükségesebb fenntartási 
kötelezettségek ellátását kell preferálni, a bizonytalan források (ingatlan 
értékesítés) eredeti költségvetésben történő tervezését pedig meg kell 
szüntetni. 
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A 2008., 2009., 2010. első félévi eredeti, módosított és teljesített bevételi és 
kiadási adatait mutatja az alábbi grafikon, összegző megállapításokkal 
kiegészítve: 
 

A 2008. évben a költségvetési főösszeg előirányzata növelésre került, 
melynek szükségszerűségét, a teljesítési adatokat tekintve sem a bevételek, 
sem a kiadások tekintetében nem indokolja. 

A 2009. évben a 2008. évi teljesítési adatoknál közel 46 %-kal magasabb 
összegben kerültek meghatározásra az eredeti előirányzatok, majd év 
közben a tervezetteknél 50 %-kal kevesebbre módosultak az előirányzatok, 
melynél a teljesítés még alacsonyabb szinten történt. 

A 2010. év előirányzatok szintén indokolatlanul magas szintén kerültek 
meghatározásra és év közben tovább emelkedtek. A teljesítési adatok csak 
%-os realizálódást mutatnak, mely az időarányos szinttől rendkívüli 
mértékben elmaradnak. 

A teljesítési elmaradások a költségvetés előirányzatainak 
megalapozatlanságát kérdőjelezik meg. 
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JAVASLATOK 
 

 A költségvetési tervezési szemlélet átalakítása, mely jelenti a 
szükségletek és a lehetőségek összhangjának megteremtését, a 
tervezés bevételi oldalról történő vezérlését. 

 
 A lehetséges mértékben a korrigált null bázisról kiindulva a feladat 

finanszírozás tervezési módszerre való áttérés. 
 

 Az eladósodottságot figyelembe véve felül kell vizsgálni az 
önkormányzati feladat-ellátást a kötelező és nem kötelező feladatok 
tekintetében, mely utóbbi esetén jelentős mértékű szűkítés, illetve 
elhagyás javasolt.  
 

 A fejlesztések területén kizárólag a legszükségesebb fenntartási 
kötelezettségek ellátását kell preferálni, a bizonytalan források 
(ingatlan értékesítés) eredeti költségvetésben történő tervezését 
pedig meg kell szüntetni. 
 

 Megkövetelhető gazdálkodási fegyelmet kell kialakítani az 
intézményi körben. 

 
 Az éves költségvetés elfogadásakor intézkedési terv készüljön az 

intézményvezető részéről a költségvetés végrehajtásához igazodóan. 
 

 Egységes vezetői értékelési rendszer kerüljön bevezetésre, melynek 
egyik sarkalatos pontja legyen a költségvetés és a szakmai feladatok 
összehangolása, az intézményi költségvetések betartása. 
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V. Elemezze Harkány Város Önkormányzatának esetében a 
kötelezettségvállalások működési rendszerét! 
 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

A felelősségi szabályok kialakítása és a kötelezettségvállalások törvényi 
előírásainak gyakorlati alkalmazása fontos szempont az önkormányzati 
gazdálkodási folyamatok tekintetében.   
 
A bevételek és kiadások összhangjának biztosításához szükséges döntések 
meghozatala a Képviselő - Testület feladata, és a Testület felel a gazdálkodás 
biztonságáért.  
 
A Polgármester felelőssége a gazdálkodás szabályszerűségére - pénzügyi 
folyamatok szabályszerűsége, a gazdálkodási keretek és kötelezettségek 
összhangja, valamint a hatékonyság és gazdaságosság elvének érvényesítése - 
terjed ki. Ennek biztosítása alapvetően a Polgármesteri Hivatal és a jegyző 
feladata a szakértői apparátus segítségével. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körét az Államháztartásról szóló 
törvény tételesen rögzíti. 
 
A gazdálkodási folyamatban a feladatok sorrendje a felelősségi szabályok alapján 
a következő:  
 kötelezettségvállalás, 
 a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, 
 szakmai teljesítés igazolása  
 érvényesítés, 
 utalványozás, 
 az utalványozás ellenjegyzése, 
 a gazdasági esemény végrehajtása, 
 pénzügyi teljesítés. 

 
A költségvetési szerv vezetőjének feladata, hogy a vertikálisan egymásra épülő 
feladatok ellátásához szükséges munkarendet meghatározza, valamint a jogokkal 
és kötelezettségekkel rendelkező személyeket és a kapcsolódó munkaköröket 
kijelölje. 
 
A vertikalitás ebben az esetben azt jelenti, hogy a gazdálkodás egyes folyamatai 
szigorú sorrendiséget követnek, melynek egyes elemei nem cserélhetők fel és 
nem hagyhatók el. 
 
Ennek fontosságát jelzi, hogy az egyes feladatok tartalmának és a felelősök 
megjelölésének szabályozása az államháztartási törvényben és az államháztartás 
működési rendjét szabályozó kormányrendeletben történik.   
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Az Államháztartási törvény megfogalmazása szerint a kötelezettségvállalások 
tartalma a kiadási előirányzatokat terhelő fizetések, vagy más teljesítési 
kötelezettség vállalása, illetve a bevételi előirányzat teljesítése érdekében 
követelés előírása. 
 
A biztonságos gazdálkodás érdekében szükséges a kötelezettségvállalások 
nyilvántartása. 
 
Ezen nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a vállalt, de még 
nem teljesített, vagy részben már teljesített kötelezettség és hogy azok kifizetése 
mikor, illetve milyen összegben esedékes. A nyilvántartásnak mutatnia kell a 
teljesítés időpontjában rendelkezésre álló fedezetet, hiszen ez alapján állapítható 
meg, hogy újabb kötelezettség mikorra és milyen összegben vállalható.  
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. § (5) bekezdése 
szerint a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan, legalább kiemelt 
előirányzatonként részletezett analitikus nyilvántartást kell vezetni, 
amelyből megállapítható az egyes évek előirányzatait terhelő fizetési 
kötelezettség. 
 
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet 75. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követően 
gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről21 és a kötelezettségvállalás 
értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett előirányzatok 
szabad keretének terhére. 
 
A lekötést legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell végrehajtani. 
 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább a kötelezettségvállalás azonosító 
számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a 
kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek 
szerinti forrását, a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá a 
teljesítési adatokat. 
 
Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai nyilvántartásának szabályai a „Harkány 
Város Önkormányzat pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, 
utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről” elnevezésű 
szabályzatban került rögzítésre. A szabályzat törvényi előírásoknak való 
megfelelősége a szakértői vélemény VII. fejezetében kerül bemutatásra. 
 
 
 
 
                                                             
21 Ideértve a következő évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is. 
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Harkány Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás nyilvántartása az 
elmondott jogszabályi előírásoknak nem felel meg. 
 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása, mely alapvetően csak szerződések 
nyilvántartásaként funkcionál, excel program támogatásával történik. Ez 
sok esetben nem a naprakész állapotot tükrözi, mindamellett rendkívül 
nehezen kezelhető és a szakértő számára nem egyértelműen nem 
értelmezhető. 
 
A nyilvántartás nem szolgálja a kötelezettségvállalás alapját jelentő szabad 
keret meghatározását, mely nemcsak és nem elsősorban az előirányzat 
maradványokat jelenti, hanem a realizált forrásokat is figyelembe veszi. Év 
végén halmozott összegként jelenik meg a kötelezettségvállalások mértéke, 
ennek megfelelően a nyilvántartás sem céljának, sem a jogszabályi 
előírásoknak nem fel meg.  
 
Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a kötelezettségvállalásban 
szereplő előirányzatok folyamatos aktualizálására sor kerüljön annak 
érdekében, hogy a bevételi elmaradások alapján a kiadási címek 
előirányzatának módosítása biztosítsa a valós fedezetet. 
 
A kifizetések megalapozásához elengedhetetlen a források 
realizálódásának rendszeres ellenőrzése, elmaradás esetén az azonnali 
korrekció. Ellenkező esetben a kötelezettségvállalás kiadásorientált, mely 
likviditási gondokat, esetleg fizetőképtelenséget okoz.  
 
A kötelezettségvállalások kezelése, a delegált hatáskörök figyelembe 
vételével a különböző osztályok tekintetében olyan kontrollkörnyezetet 
kell kialakítani, mely maradéktalanul megalapozza az előirányzat 
túllépésének, illetve a bevételi elmaradásból indukált fedezetlen 
kötelezettségvállalás tilalmát. 
 
Az Önkormányzat pénzügyi feladatait, nyilvántartásait nem támogatja 
korszerű informatikai háttér, integrált pénzügyi rendszer, mely biztosítaná 
a jogszabályi elvárásokat. A helyileg kialakított nyilvántartások nem 
garantálják a számviteli zártságot, mely a beszámoló valódiságára 
vonatkozóan magas kockázati tényezőt jelent.  
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JAVASLALTOK 
 

 
 Integrált pénzügyi rendszer alkalmazása. 

 
 A kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszert az Államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. § (5) bekezdésének és az 
Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendelet 75. § (1) bekezdésének megfelelően kell 
átalakítani.  

 
 A kötelezettségvállalásban szereplő előirányzatok folyamatos 

aktualizálását el kell végezni annak érdekében, hogy a bevételi 
elmaradások alapján a kiadási címek előirányzatának módosítása 
biztosítsa a valós fedezetet. 
 

 Egységes szerződés nyilvántartási rendszert kell kialakítani a 
kötelező jogszabályi előírások figyelembevételével. 
 

 A szerződés-nyilvántartáshoz kapcsolódó kompetenciákat 
meghatározó belső szabályozást kell kialakítani. 
 

 Szabályozni kell a szerződéskötéseket és azok nyilvántartási rendjét. 
 

 A szerződések nyilvántartási rendjének alkalmasnak kell lennie 
különböző típusonkénti elkülönítésre. 
 

 A szerződés-nyilvántartás és a kötelezettségvállalás nyilvántartás 
rendszerének egymás közötti kapcsolatát ki kell alakítani. 
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VI. Mutassa be alapjaiban a Harkány Város Önkormányzatának 
vagyongazdálkodási rendszerét! 

 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 
VI./a) Mutassa be a vagyonát! 

 
Harkány Város Önkormányzat 2007-2009. évi 

vagyoni helyzetének alakulása 
(egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlegadatai alapján)  

 
adatok eFt-ban 

 
 
 

Az Önkormányzat vagyonának alakulását, gazdálkodásának eredményeit az 
egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlege mutatja be.  
 
A fenti táblázat az Önkormányzat 2007-2009. közötti vagyoni helyzetének 
alakulását, valamint a vagyoni helyzet elemzéséhez szükséges 
bázisviszonyszámokat tartalmazza.  
 
A mérlegfőösszeg alakulását vizsgálva 2008. és 2009. évben sem tapasztalható 
jelentősebb mértékű állományváltozás. Mindkét évben kevesebb, mint 0,5%-kal 
esett vissza a mérlegfőösszeg értéke.  
 
 

Megnevezés
2007. évi 

besz.
2008. évi 

besz.
2009. évi 

besz.
Viszonyszám 
2008/2007. 

Viszonyszám 
2009/2008. 

I. Immateriális javak 3 976 2 639 2 209 66% 84%

II. Tárgyi eszközök 5 080 203 5 079 841 5 058 622 100% 100%

III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 175 235 2 169 225 2 165 199 100% 100%

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 321 062 456 625 459 653 142% 101%

A) Befektetett eszközök 7 580 476 7 708 330 7 685 683 102% 100%

I. Készletek 343 279 451 81% 162%

II. Követelések 119 334 140 854 151 678 118% 108%

III. Értékpapírok 0 0 0 - -

IV. Pénzeszközök 253 104 48 247 16 734 19% 35%

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 660 24 089 32 605 658% 135%

B) Forgóeszközök összesen 376 441 213 469 201 468 57% 94%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 956 917 7 921 799 7 887 151 100% 100%

D) Saját tőke 4 479 611 4 481 678 3 773 186 100% 84%

E) Tartalékok 212 709 28 905 14 204 14% 49%

I. Hosszú lejáratú kötlezettségek 2 610 930 2 604 025 3 113 754 100% 120%

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 609 368 763 516 950 628 125% 125%

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 44 299 43 675 35 379 99% 81%

F) Kötelezettségek összesen 3 264 597 3 411 216 4 099 761 104% 120%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 956 917 7 921 799 7 887 151 100% 100%
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2008. évben eszközoldalon a forgóeszközök, elsősorban a Pénzeszközök 
csökkenését a befektetett eszközök növekedése ellensúlyozta.  
 
Forrásoldalon a Tartalékok állománya 183.804 eFt-tal csökkent, valamint a Rövid 
lejáratú kötelezettségek állománya emelkedett 25%-kal. Más forrásoldali 
mérlegtételben nem történt jelentősebb változás. 
 
Megjegyzés: A kötvényből származó kötelezettség év végi értékelésének 
elmaradása torzítja a források megoszlásának (saját és idegen forrás) 
mutatóját. 
 
2009. évben mind a befektetett, mind a forgóeszközök csökkenése tapasztalható, 
mely utóbbi esetén a Pénzeszközök állományának további csökkenése (-65%) 
mellett a követelések növekedését is tartalmazza. 
  
Az eszközök fedezetét jelentő saját és idegen források tekintetében 
megállapítható, hogy az Önkormányzat eszközeinek fedezetét, több mint 50 
%-ban idegen forrás jelenti, melynek okozója az előző fejezetekben 
bemutatott eladósodottsági mérték. 
 
  

Tárgyi eszközök megoszlása 2007., 2008. és 2009. években 
               
                  adatok eFt-ban 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2007 2008 2009

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 768 113 4 846 100 4 827 989
Gépek, berendezések és felszerelések 113 588 96 287 83 128
Járművek 18 024 24 105 32 726
Tenyészállatok 0 0 0
Beruházások, felújítások 180 478 113 349 114 779
Beruházásra adott előlegek 0 0 0
Állami készletek, tartalékok 0 0 0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
Tárgyi eszközök összesen 5 080 203 5 079 841 5 058 622
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adatok eFt-ban 

 
 
 

A Tárgyi eszközök (és az Immateriális javak) esetében 2008. és 2009. évben az 
eszközök után elszámolt értékcsökkenés nagyobb volt, mint az eszköznövekedés, 
ami az önkormányzati vagyon állagának romlását jelenti, szűkítve ezzel a vagyon 
hasznosításának lehetőségét.  A Tárgyi eszközök, több mint 94%-át mindhárom 
évben az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok jelentették. A 
Beruházások, felújítások értéke 2008. évben 38%-kal esett vissza.  
 

Befektetett pénzügyi eszközök megoszlása 2007 - 2009. években 
 

                             adatok eFt-ban 

 
 
 
             adatok eFt-ban 
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A befektetett pénzügyi eszközök alakulásáról az előző fejezetekben szóltunk, e 
helyen ennek megismétlése nem történik meg. A tartósan adott kölcsönök a 
munkáltatói hiteleket és lakosságnak adott kamatmentes kölcsönöket 
tartalmazzák. 
 
A Forgóeszközök között 2007. évben legnagyobb súllyal (67%) a Pénzeszközök 
szerepelnek, mely arány 2008. (22,6%) és 2009. (8,3%) évben jelentősen 
visszaesett. 
 
A Pénzeszközök és a Tartalékok egymáshoz viszonyított nagysága az alábbi 
grafikonon látható.  
 
 
 

     adatok eFt-ban 

 
 
A Tartalékok főszabályként az Önkormányzat pénzeszközeit tartalmazzák, melyet 
különböző korrekciós tételekkel módosítani szükséges. 
 
 
Saját források 

adatok eFt-ban 

 
 
A Saját tőke 2009. évben tapasztalható csökkenését legnagyobb mértékben a 
kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek állományba vétele okozza. Ez a 
tranzakció a forrásstruktúra átalakulását jelenti.  

0
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pénzeszközök tartalékok

2007. év 2008. év 2009. év
Induló tőke 168 818           168 818          168 818           
Tőkeváltozások 4 310 793       4 312 860       3 604 368        
Értékelési tartalék -                     -                     -                      
Összesen 4 479 611      4 481 678     3 773 186      
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Kötelezettségek  
 
A Kötelezettségek állománya 2008. évben 146.619 eFt-tal növekedett, így 
3.411.216 eFt állományi értéke a mérlegfőösszeg 43%-a. 2009-ben az állomány 
értéke tovább növekedett (+688.545 eFt), így az év végi egyenleg 4.099.761 eFt. 
2009-ben a Kötelezettségek állománya a mérlegfőösszeg nagyobb arányát, 52%-
át jelenti. Ez a mérlegfőösszegen belüli arány mutatja az Önkormányzat 
eladósodottsági állapotát.  
 
A Hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a kötvénykibocsátásból származó 
kötelezettség, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, valamint 2008. évben 
beruházási és fejlesztési hitel alkotja. 
 

                                   adatok eFt-ban 

 
 
A Rövid lejáratú kötelezettségek aránya 2008. évtől növekvő tendenciát mutat.  
A következő táblázat és grafikon szemlélteti a rövid lejáratú kötelezettségek 
összetételét. 

                            adatok eFt-ban 

 
 

      adatok eFt-ban 

 

Kötelezettségek 2007. 2008. 2009.

hosszú lejáratú köt. 2 610 930 2 604 025 3 113 754

rövid lejáratú köt. 609 368 763 516 950 628

egyéb passzív pénzügyi elszámolások 44 299 43 675 35 379

összes kötelezettség 3 264 597 3 411 216 4 099 761

Rövid lejáratú kötelezettségek 2007. év 2008. év 2009. év
Kölcsönök 0 0 0
Hitelek 407 596 475 400 645 400
Szállítók 167 681 249 538 280 746
Egyéb 34 091 38 578 24 482
összesen 609 368 763 516 950 628
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A következő grafikon alapján látható, hogy a Kötelezettségek növekedési 
üteme meredekebb a mérlegfőösszeg növekedési üteméhez képest. 
 
 

adatok eFt-ban 
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VI./b) Mi jellemzi a vagyonkimutatását? 
 
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § (2) bekezdése 
alapján az önkormányzati vagyon állapotát az éves zárszámadáshoz 
kapcsolódóan vagyonkimutatásban kell bemutatni, melyet az Önkormányzat 
zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő - Testület részére tájékoztatásul 
be kell mutatni, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) 
bekezdésének 2. pontja c) alpontja szerint, rendeletben meghatározott 
tartalommal. 
 
Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 44/A. § (1) bekezdése 
az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait – eszközeit és 
kötelezettségeit – vagyonkimutatásban mutatja be. A 44/A. § (3) bekezdése 
alapján a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és 
kötelezettségeken kívül tartalmazza: 
 a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök 

állományát, 
 az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték 

nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban 
szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és 
hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat), 

 a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, 
illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. 

 
A felépítésére vonatkozóan ezen kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmaz 
részletes tagolást, mely alapján legalább a római számmal jelzett eszköz -, 
illetve forráscsoportonkénti - kivéve a tárgyi eszköz, illetve a befektetett 
pénzügyi eszközcsoportok esetében, ahol a könyvviteli mérleg arab számmal 
jelzett tételei szerinti - tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát 
törzsvagyon, illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban. A 
vagyonkimutatás további részletezését, tételes alábontását a vonatkozó 
önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
Harkány Város Önkormányzat vagyonkimutatását az Önkormányzat tárgyévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló 13. számú mellékleteként mutatja be, 
megfelelve ezzel a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § 
(2) bekezdésének. 
 
A vagyonkimutatás az Önkormányzat vagyonát bemutatja bruttó értéken, 
feltünteti az elszámolt értékcsökkenést, illetve így az adott év végi nettó, 
könyv szerinti értéket. 
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A vagyonkimutatás az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, beruházásokat és 
üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközöket mutatja be. A befektetett 
pénzügyi eszközcsoport egyáltalán nem kerül bemutatásra, továbbá nem 
tartalmazza az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon, illetve törzsvagyonon 
kívüli egyéb vagyon megbontásban, azaz forgalomképesség szerinti 
megbontás nem történik. 
 
A fentebb említett 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 44/A. § (3) 
bekezdésben meghatározottakat a vagyonkimutatás nem tartalmazza. 
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VI./c) Mi jellemzi a vagyonkataszterét? 
 

Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás vezetését a 147/1992. (XI. 6.) Korm. 
rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjéről írja elő. 
 
A vagyonkataszter szabályozza az önkormányzati ingatlanvagyon felmérését és a 
változások folyamatos nyomon követését. Elsődlegesen műszaki információkra 
épül, statisztikai adatokat, valamint az értékre és a használat módjára 
vonatkozóan is adatot tartalmaz. A nyilvántartás célja, hogy a hatékony helyi 
vagyongazdálkodáshoz szükséges információk pontos rögzítésre kerüljenek, 
naprakésszé téve ezáltal az önkormányzati vagyon mértékének megállapítását. A 
közvagyonról vezetett nyilvántartás hozzájárul a nemzetgazdaság vagyoni 
helyzetének áttekintését biztosító információs rendszer pontosításához. 
 
A kataszternek szükséges tartalmaznia - a törzsvagyon és az egyéb vagyon szerint 
- az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat, s az ingatlan számviteli nyilvántartás 
szerinti bruttó értékét, értékbecslés esetén a becsült értéket. 
A kataszterrel szemben fontos követelmény, hogy szolgálja a helyi és központi 
döntések megalapozását. Alkalmas kell, hogy legyen az ingatlanok különböző 
csoportjai, ismérvei szerinti rendszerzésre és adatgyűjtésre. 
 
Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számviteli 
törvény előírásainak megfelelően. A kataszter elkészítéséről, folyamatos 
vezetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
Az ingatlanvagyon-katasztert a szakértő műszaki szempontból nem 
vizsgálta.  
 
Az éves beszámoló auditálásához kapcsolódóan az egyszerűsített éves 
költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott eszközök 
értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint 
a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal 
való egyezőségének vizsgálatát el kell végezni az Államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 46. § (2) bekezdésének 
megfelelően. 
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      adatok eFt-ban 

 
 

 
Mivel az Önkormányzat vagyonkimutatása nem tartalmazza forgalomképesség 
szerinti bontásban az Önkormányzat ingatlanvagyonát, így a kataszterrel való 
egyeztetést csak a fenti táblázatban foglalt adatok szerint lehet elvégezni.  
 
Eltérés tapasztalható, a vagyonkataszterben 37.591 eFt-tal magasabb érték 
szerepel, mint a vagyonkimutatásban.  
 
A táblázatban foglaltakon kívül a vagyonkimutatás tartalmaz még 114.779 eFt 
összegű beruházást, melytől függetlenül a két kimutatás közötti egyezőség nem 
áll fent. 

 
 

 
 

  

Vagyonkimutatás Vagyonkataszter Eltérés

 Földterület 922 906                    931 832                   8 926 -                 

Telkek 638 932                    636 498                   2 433                  

Épületek 1 209 662                1 190 982               18 680               

Egyéb építmények 2 747 945                2 797 180               49 235 -              

 Ingatlan és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen 5 519 444               5 556 492              37 048 -             

 Üzemeltetésre átadott földterület 18 480                      18 465                     15                        

Üzemeltetésre átadott telkek -                              15                              15 -                       

 Üzemeltetésre átadott épület 93 191                      93 191                     -                       

 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény 530 557                    531 101                   544 -                    

 Üzemeltetésre átadott összesen 642 228                  642 772                  544 -                    

 ÖSSZESEN 6 161 673               6 199 264              37 591 -             

Bruttó érték 
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VI./d) Mi jellemzi a vagyonrendeletét?  
 

A vagyonnal való gazdálkodás és a vagyonkezelés általános szabályait az 
alaprendeletek közé számító vagyonrendelet keretei között szükséges 
elsődlegesen rendezni. 
 
Ennek a rendeletnek a végrehajthatóságát, illetve alkalmazhatóságát biztosítják a 
lakás-, illetőleg a nem lakásbérletekre vonatkozó jogszabályok, de ide sorolhatók 
a közterület használattal kapcsolatos jogi szabályozások is. 
 
A rendelet célja, hogy a hatálya alá tartozó vagyoni körben meghatározza az 
önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó 
jogosultságokat és a vagyonnal való rendelkezésekre, valamint a vagyon 
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályokat. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 9/2006. (VIII. 2.) 
számú rendelete szól az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól. 
 
A rendelet 2006. augusztus 2-án lépett hatályba.  
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza a módosításokat, melyek 
közül az utolsó 2010. május 31-én volt. Továbbá mellékleteiben részletezetten a 
következőket: 
 forgalomképtelen vagyon (1. számú melléklet), 
 korlátozottan forgalomképes vagyon (2. számú melléklet), 
 versenyeztetési eljárás (3. számú melléklet). 

 
A rendelet első fejezetében a rendelet hatálya kerül meghatározásra. A rendelet 
hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, valamint a közterület 
használatára és a közterületi parkolók üzemeltetésére vonatkozó eljárásokra. A 
rendelet az ingatlanokra, ingókra, vagyoni értékű jogokra és követelésekre, 
valamint a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra és a pénzvagyonra 
vonatkozik. 
 
A következő részben az Önkormányzat vagyona, nyilvántartása, számbavétele és 
értékének a meghatározása kerül szabályozásra.  
 
A harmadik fejezet szól az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jogok 
gyakorlásának közös szabályairól. 
 
A negyedik fejezetben az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal való 
rendelkezési jogok gyakorlása kerül bemutatásra.  
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A rendeletnek célszerű tartalmaznia az Önkormányzati vagyon: 
a) elidegenítésére, ideértve az önkormányzati vagyonnal gazdasági 

társaságok alapítását, illetve a gazdasági társaság jegyzett tőke emelését is, 
b) hasznosítására, ideértve különösen a bérbe- és haszonbérbe adást, a 

használat jogának biztosítását, a lízingszerződéssel való hasznosítását, a 
koncesszióba adást, valamint a kezelésbe adást, 

c) megterhelése, ideértve különösen a biztosítékul adást, a zálogjog és 
jelzálogjog, illetve a szolgalmi jog alapítását, az elidegenítési és terhelési 
tilalom, valamint a kezesség vállalását, az Önkormányzat tulajdonán 
fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság rendelkezésre bocsátásához 
való hozzájárulást, az elővásárlási, a vételi- vagy visszavásárlási jog, bérlő-
kiválasztási jog biztosítását, 

d) a vagyon tulajdonosát megillető, az a)-c) pontokban nem említett egyéb jog 
(pl. építési hozzájárulás) gyakorlására, 

e) a gazdasági társaságban meglévő üzletrész (részvény) alapján az 
önkormányzatot megillető jog gyakorlására, 

f) a b) és c) pontokban meghatározott - az önkormányzat javára más személy 
tulajdonában lévő vagyonon fennálló - jogokkal való rendelkezésére, 
továbbá vagyontárgy megszerzésére vonatkozó iránymutatásokat. 

 
A fenti pontokban leírtaknak az Önkormányzat rendelete teljes mértékben nem 
felel meg. A c) pontban leírtakat nem tartalmazza teljes körűen, csak a 
kezességvállalásról tesz említést a rendelet. 
 
Az önkormányzati vagyon definiálása pontatlan. Nem tér ki arra, hogy az 
önkormányzat törzsvagyona csak az alaprendeltetésnek megfelelő célra 
hasznosítható, vagy arra, hogy az önkormányzat törzsvagyona hitel felvételéhez 
és kötvény kibocsátásához fedezetül nem használható fel és semmilyen más 
módon nem terhelhető meg, illetve, hogy a Képviselő - Testület az önkormányzati 
törzsvagyonban lévő vagyontárgy hasznosításának, illetve működtetésének jogát 
az 1991. évi XVI. tv. feltételei szerint, ellenszolgáltatás fejében, koncessziós 
szerződés keretében átengedheti. 
 
Nem fogalmazza meg a vagyonrendelet, hogy a forgalomképtelen vagyonra 
végrehajtás nem vezethető, továbbá alapítványba és vállalkozásba sem vihető. A 
forgalomképtelen törzsvagyon törvény alapján fennálló szerződéskötési 
kötelezettség alapján megterhelhető használati jog (közérdekű szolgalmi jog) 
alapítása céljából. 
 
A jegyző feladata a vagyonkataszter és a kataszternapló, valamint a 
vagyonleltár felfektetése, folyamatos vezetése és közzététele. 
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Az ingatlanvagyon-kataszter adatainak naprakész állapotot tükröző 
kiegészítéséhez és módosításához az önkormányzati vagyont használó és/vagy 
kezelő önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaságok - ha erről külön szerződés másként nem 
rendelkezik - kötelesek térítési igény nélkül adatot szolgáltatni. Az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos valamennyi nyilvántartott adat az Önkormányzat 
tulajdona. 
 
Az előző bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás rendjét, az 
ingatlanvagyon-kataszter adataihoz való hozzáférésre és a felhasználásukra 
vonatkozó szabályokat a polgármesternek, jegyzőnek szükséges szabályoznia. 
 
A rendelet nem szól arról sem, hogy az ingatlanvagyon-kataszter adatait a 
megfelelő védelmi elemek közbeiktatásával a képviselők és az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok feladataik ellátásához 
felhasználhatják. 
 
A vagyonrendelet tartalmaz előírásokat a vagyonkezelői jog létesítésének 
lehetőségére, a kötelező törvényi előírásokat azonban teljes körűen nem 
definiálja.  A vonatkozó jogszabályi előírások a következők: Ötv. 80/A. §, 80/B. §, 
Áht. 94. §, 105/A. §, Áhsz. 8/A. §, 16. §, 20. §, 30. §, 34. §, 37. §, 40/A. §, 42. §. 
 
Fontos, a vagyonkezelői jog alapítási lehetőségei, feltételeinek részletes 
bemutatása annak okán, hogy  összességében a vagyonkezelői jog létesítése 
tágabb teret biztosít a közfeladatok ellátására, a magánszféra bevonására. A 
vagyonkezelés alapvetően korlátlan bizalmat igényel az átruházó részéről, így 
ennek a bizalomnak mind jogi, mind erkölcsi alapjait is meg kell teremteni. 
 
A vagyonkezelői jog alapítása a Képviselő - Testület kizárólagos hatásköre, a 
vagyoncsoportok megállapításával és a működés általános költségeinek 
meghatározásával együtt. 
 
Vagyonkezelői jog a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan két formában valósulhat 
meg, a pályázati úton kiadott vagyonkezelői jog, illetőleg a kijelöléssel biztosított 
vagyonkezelői jog létesíthető. Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság 
kijelöléssel ingyenesen lehet vagyonkezelő. 
 
Az Önkormányzat vagyonrendelete alapvetően a helyi igényeknek és a 
jogszabályi előírásoknak minimálisan megfelelő, de nem tartalmaz minden 
hasznosítási lehetőséget. Nem történik meg az önkormányzati vagyon 
megfelelő módon történő kategorizálása. 
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A vagyonelemeknek, a stratégiai, tranzakciós és üzleti vagyon csoportokba 
történő összevonásának eredményeként a vagyonkategóriák 
praktikusabban mutathatják a gazdálkodási lehetőségeket, amellett, hogy 
az önkormányzati törvény szerinti vagyonkategorizálásnál szabadabban 
kerülhetnek kialakításra az egyes szegmensek. 
 
Az önkormányzati törvény szerinti vagyonstruktúra nagyobb állományt 
tartalmaz, mint az ingatlangazdálkodás körébe vonható tárgyiasult, illetve 
immateriális vagyonstock, de önmagában a kategorizálásnak és az e 
szerinti gazdálkodási folyamatoknak le kell képezniük a törvény szerinti 
vagyon szegmentációt.  
 
A rendelet nem alkalmas arra, hogy alapul szolgáljon a Város gazdálkodási 
feladatellátása során. 
 
Rendeleti szinten a döntési kompetencia, az elvégzendő feladatok, továbbá 
a számonkérés vonatkozásában nincsenek egyértelműen meghatározott 
feladatellátási hatáskörök. 
 
Nincsenek megfelelően kidolgozva az értékesítési szabályok, továbbá a 
közbeszerzésekkel kapcsolatosan sem tartalmaz megfelelő mélységű 
előírásokat a rendelet.  
 
További vizsgálat tárgyává kell tenni a döntési jogkörök pontos 
konzisztenciájának áttekintését és megteremtését, figyelemmel arra, hogy a 
jelenlegi szabályozás és a néhány helyen tetten érhető gyakorlat első 
áttekintésre diszharmóniákat mutat.  
 
A vagyonrendelet keretén belül meg kell teremteni az Európai Uniós 
előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződések alkalmazási körét, és 
elszámolási rendszerét, valamint a kompenzációs elveket és nyereség-
kategóriákat, amelyek alkalmazására sor kell, hogy kerüljön.  
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VI./e) Mutassa be a vagyongazdálkodási feladatainak ellátási rendszerét! 
 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodási, feladatellátási rendszere 
főszabályként a Polgármesteri Hivatalon és a gazdasági társaságokon 
keresztül működik.  
 
A korszerű önkormányzati gazdálkodás alapvető feltétele a racionális 
vagyongazdálkodás kereteinek megteremtése és működtetése.  
 
Az optimálisan fenntartható vagyonnagyság kialakítása, továbbá a fenntartható 
vagyonnagyságnak olyan funkciók és feladatok alárendelése, melyek legalább a 
minimális költséghatékonyságot produkálni képesek, alapvető szempontnak 
számítanak.  
 
A meglévő tárgyiasult vagyonelemek, vagyoni értékű jogok jövedelmezőségének 
emelése tekintetében a költségvetési bevételek produkálása is követelmény. E 
vonatkozásban vizsgálni kell a vagyonfenntartás és fejlesztés lehetőségeit is.  
 
Az önkormányzati vagyongazdálkodás piaci szegmensekkel kapcsolódó 
részeit praktikus piaci jellegű szervezetekben elhelyezni, de az ezeken túli 
esetlegesen hatósági igazgatási jellegű feladatokat az apparátuson belül 
szükséges kezelni.  
 
Még ezen elsődleges szétválasztás mellett is szükséges megteremteni azokat a 
feltételeket, amelyek jól elkülönítik a fejlesztés, illetve a fenntartás és 
üzemeltetés tevékenységi köreit.  
 
Harkány Város Önkormányzat esetében alapvetően „nincsen 
vagyongazdálkodás”, de ha van is, akkor az, az Önkormányzat érdekeinek 
figyelembevételével nem képes a források indukálására, megfelelő 
szervezeti egységekénél történő elhelyezésére. 
 
A Polgármesteri Hivatalban elkülönülten vagyongazdálkodással foglalkozó 
osztály nincsen. 
 
A jellemzően városfejlesztési, városüzemeltetési és igazgatási-szolgáltatási 
feladatok alapvetően keverednek a Polgármesteri Hivatalon belül.  
 
Az Igazgatási Osztályon inkább üzemeltetési, míg a Műszaki Osztályon 
főként fejlesztési feladatokat látnak el, de ellenőrizhető módon ez nem 
különül el egymástól és átfedések is láthatók. 
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A fentiekben foglaltakat összefoglalva a nagyvonalú átvilágítás alapján 
megállapítható hogy, az üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása 
alapvetően az apparátuson belül, igen zavaros módon történik, mely 
mellett próbálkozások láthatók külső vagyongazdálkodó által végzett 
feladatellátásra is, azonban ezek is ellenőrizhetetlen, helytelen szerződéses 
viszonyok mentén alakulnak. 
 
Ahogy már a szakértő bemutatta az Önkormányzat nem rendelkezik 100 %-
os tulajdonú gazdasági társasággal, három gazdasági társaságban van 
többségi tulajdona. 
 
Ezen társaságok alapvetően közfeladatot látnak el az Önkormányzat 
vagyonának igénybevételével, ennek ellenére jelen állapotok szerint nincs 
olyan finanszírozási, feladatellátási szerződés, amely szabályozná az általuk 
ellátandó közfeladatok körét.  
 
A gazdasági társaságokkal szemben nem történik sem hatékonysági sem 
gazdaságossági követelmények érvényesítése, még elméleti szinten sem, a 
gazdasági társaságok támogatási igényének felülvizsgálata kontrollálatlan. 
 
A vagyonkezeléssel kapcsolatosan általános érvényű követelményeket kell 
megfogalmazni, mint az önkormányzati primátus ellenőrzési, valamint 
szervezetirányítási kompetenciáinak kialakítása és azok megőrzése, mely a 
Harkány Város Önkormányzatnál nem történik meg. 
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JAVASLALTOK 
 

 
 A vagyonkimutatást az Államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) kormányrendelet 44/A. §-ának megfelelően korrigálni kell. 
 

 A vagyonrendeletet korrigálni kell a különböző hasznosítási 
lehetőségekkel. 
 

 Olyan rendszert kell kialakítani a vagyonnal való gazdálkodás 
tekintetében, mely a tulajdonos érdekeinek figyelembevételével 
képes a források indukálására, és a megfelelő szervezeti egységeknél 
történő elhelyezésére. 
 

 Az Önkormányzat vagyonának igénybevételével közfeladatot ellátó 
gazdasági társaságokkal finanszírozási, feladatellátási szerződéseket 
kell kötni, amely szabályozza az általuk ellátandó feladatok körét. 
 

 Ezen gazdasági társaságokkal szemben hatékonysági, gazdaságossági 
követelményeket kell támasztani és érvényesíteni.  
 

 
  



                       [HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT] 2011. JANUÁR 15. 

 

 144 

VII. Jellemezze Harkány Város Önkormányzatának szabályozottságát! 
 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

 
Az Alkotmány, valamint az önkormányzat feladatait és működését szabályozó 
törvények alapvetően tágan értelmezett szabadságot biztosítanak az 
önkormányzatnak saját szervezeti rendszerük és működési rendjük kialakítása 
tekintetében. 
 
Ez alatt értjük annak jogosultságát, hogy az önkormányzat önmaga határozza meg 
a feladatellátás legcélszerűbb módját, illetve az ügyek vitelének helyi 
adottságokhoz igazodó megvalósítását. 
 
Ez a jogosultság azonban azt jelenti, hogy az önkormányzatnak kötelezettsége, 
hogy a működés alapfeltételét jelentő írásba foglalt szabályozásról is maga 
gondoskodjon. 
 
Az önkormányzati területen a szabályozás önálló, különösen fontos funkciónak 
minősíthető. 
 
A széles autonómiával felruházott önkormányzati rendszer törvényes működése 
csak úgy értelmezhető, ha a magasabb szintű jogszabályok helyi viszonyok 
közötti megvalósítására helyi szabályzatok készülnek, melyek konzekvensen 
alkalmazkodnak a helyi döntési és működési mechanizmusokhoz egységes és 
áttekinthető formában. 
 
Néhány esetben törvény írja elő a helyi rendeletek, vagy szabályzatok készítését. 
Ilyen esetben nincs az önkormányzatnak döntési kompetenciája. A helyi 
szabályozás jelentősége abban rejlik, hogy a törvényi előírásokat a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével adoptálják. 
 
E mellett vannak olyan területek, ahol a jogszabályok a helyi szabályozás 
lehetőségét nevesítik. Ekkor az önkormányzat dönti el, hogy kíván-e a helyi 
szabályozás eszközével élni. 
 
Az írásos szabályozás alapvető célja, hogy a rendszeres munkavégzés és 
kapcsolattartás, hatáskörök kérdéseit írásba foglalja, ami a folyamatos, 
rendszeres ügymenetet hivatott szolgálni. 
 
Szabályzatba célszerű foglalni az önkormányzaton belüli működés kapcsán a 
jogokat és kötelezettségeket, meghatározott feltételek fenntartására irányuló 
követelményeket, az egész szervezetre vonatkozó eljárás és szabályrendszert. 
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A szabályzatok jellemzően a hivatali és az intézményi működést szabályozzák. 
Fontos funkciójuk, hogy kijelöljék a hatásköröket és a felelősséget. A szabályzatok 
előírásain alapulnak a személyre szóló munkaköri leírások is. 
 
Harkány Város Önkormányzata szabályozottságának vizsgálata az alábbi 
számviteli szabályzatokra terjedt ki: 

1) Harkány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata, 
2) Számviteli Rend (Számviteli Politika, Számlakeret-tükör), 

 Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és 
intézményeinek Pénzkezelési Szabályzata,  

 Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó Szabályzat, 
 Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, 
 Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata, 
 Selejtezési és Hasznosítási Szabályzat, 
 Önköltségszámítás rendjének Szabályzata, 

3) Készletgazdálkodási Szabályzat, 
4) Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje, 
5) Bizonylati Szabályzat, 
6) Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 

szabályozása  
 Ellenőrzési nyomvonal, 
 Kockázatkezelési Szabályzat, 
 Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, 

7) Harkány Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje 
8) Iratkezelési szabályzat 
9) Belső ellenőrzési kézikönyv 
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1. Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Harkány Város Önkormányzatának 4/2007. (III. 27.) számú rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról (a továbbiakban: SzMSz) 2007. március 
27-én lépett hatályba. Legutóbbi módosítását a Képviselő - Testület a 11/2009. 
(IX. 16.) számú rendeletével fogadta el. 
 
A Képviselő - Testület kizárólagos hatáskörei taxatíve felsorolásra kerültek (9. §), 
az Ötv. 10.  §-ában meghatározott felsoroláshoz képest jóval tágabb körben. 
 
A Képviselő - Testület kizárólagos hatáskörei között szerepel az önkormányzat 
vagyonával, tulajdonával való rendelkezés, bérhitel kivételével hitelfelvétel, ha 
azok az 5 millió forintos értékhatárt meghaladják.  
 
A Polgármesternek a Képviselő – Testület működésével kapcsolatos kiemelt 
feladatai között (30. §) viszont a 10 MFt-ig történő kötelezettségvállalást és a 
bérhitel felvételét, valamint az 5 MFt alatti követelések elengedését rögzítették. 
Ezzel összhangban a 43. § (4) bekezdése szerint a polgármester saját 
hatáskörében az önkormányzat vagyonát, vagy tulajdonát érintő ügyekben 10 
mFt értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, vehet fel 
hitelt, írhat alá megállapodásokat, szándéknyilatkozatokat és 5 mFt-ig engedhet 
el követeléseket. Ugyancsak saját hatáskörben dönthet bérhitel felvételéről. A 
polgármester a fenti esetekben: 
- nyilatkozhat az elővásárlási-, és használati jog gyakorlásáról 
- hozzájárulhat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alapításához, 
törléséhez. 
 
A 10 mFt értékhatár a 11/2009. (IX. 16.) számú rendelettel került az SzMSz 
szövegébe, azonban az új rendelkezés átvezetése nem történt meg teljes körűen, 
ezért nem biztosított az összhang a Képviselő - Testület kizárólagos hatásköre és 
a polgármester feladata között. Jelenleg nem állapítható meg egyértelműen, hogy 
ki jogosult a döntéshozatalra az 5 és 10 mFt értékhatárok között. 
 
Ehhez hozzájárul továbbá az is, hogy az SzMSz 18. §-a értelmében minősített 
többség szükséges az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való 
rendelkezéshez, bérhitel kivételével a hitelfelvételhez, ha azok értéke a 2 millió 
forint értékhatár felett van. 
 
A Képviselő - Testület bizottságai az SzMSz 27. §-ának megfelelően legalább 3 
tagból állhatnak és lehetővé tették, hogy egy települési képviselő egyidejűleg több 
bizottság tagja is lehessen. A bizottság tagjainak több, mint a felét a települési 
képviselők közül kell megválasztani, ahogy a bizottságok elnöke is csak települési 
képviselő lehet. 
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Az SzMSz szerint Önkormányzatnál 4 bizottság került kialakításra:  
 Pénzügyi-gazdasági-jogi és Ügyrendi Bizottság (6 fős) 
 Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság (6 fős) 
 Szociális, Egészségügyi és Közrendvédelmi Bizottság (7 fős) 
 Oktatás, Kultúra, Sport és Rendezvényügyi Bizottság (7 fős) 

 
A bizottságok feladatellátásai között jellemzően véleményezési, előterjesztési, 
javaslattételi, közreműködési, koordinációs, ellenőrzési, figyelemmel kísérési 
jogok jelennek meg elsősorban. Bizottságokra történő hatáskör-átruházás – az 
alábbi két kivételt leszámítva – nem történt. 
 
Konkrét döntési jogosítványt egyrészt a Szociális, Egészségügyi és 
Közrendvédelmi Bizottság kapott, azonban az SzMSz szövegezéséből nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy „a lakásfenntartási támogatás megállapítása, 
a fűtés támogatás, az átmeneti segély megállapítása, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítása, a Sztv. 43/B. § (2) bekezdés szerinti ápolási díj 
megállapítása” ügyekben mire is vonatkozik a döntés jogosítványa (pl. a díjak, 
támogatás mértékéről, a támogatások odaítéléséről, stb.). Másrészt az Oktatás, 
Kultúra, Sport és Rendezvényügyi Bizottság dönthet művészeti alkotás 
közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, 
áthelyezéséről, lebontásáról. 
 
Az Önkormányzat vagyoni érdekeltségeire vonatkozóan, illetőleg a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket illetően az SzMSz rendelkezést egyáltalán 
nem tartalmaz. 
 
Összességében az SzMSz meghatározza az Önkormányzat főbb adatai (név, 
székhely, címer, ünnepek, stb.) mellett az önkormányzatot megillető 
jogokat. Tartalmazza Képviselő - Testület, a polgármester, az 
önkormányzat bizottságai, a jegyző, valamint az aljegyző és a polgármesteri 
hivatal feladat- és hatásköreit, a működés rendjét.  
 
Emellett rögzíti a társulásokra, a helyi népszavazásra és népi 
kezdeményezésre, illetőleg lakossági fórumokra vonatkozó főbb 
szabályokat. Az Önkormányzat gazdasági alapjait illetően általános 
előírásokat tartalmaz. A vagyonnal való rendelkezés szabályozása során 
nem biztosított az összhang az egyes hatás,- és feladatkörök tekintetében. 
Indokolt a SzMSz-t felülvizsgálni különös tekintettel a hatáskörök 
átruházására, melyek körének bővítése indokolt.  
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2. Számviteli Rend  
 

 Számviteli politika és számlarend 
 
A Számviteli politika kialakítására vonatkozó kötelező előírásokat a Számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) 14. §-a és az Államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (továbbiakban Áhsz.) 8. §-a tartalmaz. 
 
Harkány Város Önkormányzatának Számviteli rendje 2010. január 1-től hatályos 
(ezt követően módosításra nem került). Hatálya kiterjed a Polgármesteri 
Hivatalon túl a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervekre, illetőleg a 
Német és Horvát Kisebbségi Önkormányzatokra is.  
 
A Számviteli renden belül rendelkeztek a Számviteli politikáról, mely a 
Számviteli rend III. fejezete. A Számviteli Politika keretében, annak 
mellékleteként az Önkormányzat elkészítette az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr). 8. § 
(4) bekezdésében előírt szabályzatokat, az alábbiak szerint: 
 
 Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, 
 Eszközök és Források Leltározási Szabályzata, 
 Pénzkezelési Szabályzat, 
 Önköltségszámítás Rendjének Szabályzata. 
 

A fenti szabályzatokon túl elkészítette az Önkormányzat a Selejtezési és 
hasznosítási szabályzatot az Ámr. 37. § (5) bekezdésének megfelelően, mely 
szerint a selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját 
hatáskörben állapítja meg. 
 
Az Ámr. 8. §-a (5), (7), (8), (13) bekezdései határoznak meg további kötelező 
tartalmi elemeket a számviteli politikára vonatkozóan. A számviteli politika 
általános célján túl az Ámr. jogszabályi követelményeivel összhangban az 
alábbiak kerültek szabályozásra. 
 
Meghatározásra került, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés 
szempontjából mit tekintenek lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentős 
összegnek, nem jelentős összegnek, a megbízható és valós összkép kialakítását 
befolyásoló lényeges információk tekintetében 

 a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 
minősítésénél, 

 az értékcsökkenés összegének alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási 
tevékenység közötti megosztásánál, 
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 az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet terhelő 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásánál, 

 az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál, 
 a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a 

káló elszámolásánál, 
 a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében, 
 az Sztv. 58. §-ának (5) bekezdése szerinti befektetett eszközök piaci 

értéken történő értékelése esetén az eszközök piaci értéke és könyv 
szerinti értéke közötti különbözet jelentős összegének meghatározásánál. 

 
Továbbá rögzítésre került, hogy nem élnek az Áhsz. 30. § (5) bekezdése szerinti 
alacsonyabb kulcsú értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével. 
Meghatározásra kerültek a beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, 
tárgyi eszköz üzembe helyezésének dokumentálásával kapcsolatos szabályok. 
 
Kijelölésre került a mérleg készítés időpontját, a költségvetési évet követő 
időszakban azt az időpontont - figyelembe véve az elemi költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejét -, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, 
illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben a helyesbítések 
elvégezhetők. Meghatározásra kerültek a könyvviteli zárlattal kapcsolatos 
teendők is. 
 
A számviteli politika jellemzően tartalmazza a fenti jogszabályi előírásoknak 
megfelelő rendelkezéseket, azonban alapvetően általános jellegű.  A számviteli 
politika keretében kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatokkal 
rendelkezik az Önkormányzat. A számviteli politika rendelkezik az önállóan 
működő költségvetési szervekre vonatkozó kiterjesztéséről is. Rögzítésre került, 
hogy nem élnek a piaci értékelés lehetőségével az érintett vagyonelemek 
tekintetében. 
 
A Számlarend kialakítására vonatkozóan az Sztv. 161. §-a és az Áhsz. 49. §-a 
tartalmaz előírásokat. A hatályos Számviteli Rend magába foglalja Harkány Város 
Önkormányzata Számlakeret-tükrét, mely a használt DOKK könyvelési 
programból készített lista formájában tartalmazza az alkalmazásra kijelölt számla 
számok jelét és megnevezését. Meghatározásra került, hogy mely számla 
csoportban milyen vagyon elemeket, forráselemeket kell kimutatni, azonban az 
előírásokkal ellentétben a számlák növekedési és csökkenési jogcímei nem 
kerültek rögzítésre. 
 
A Számviteli rend tartalmaz rendelkezéseket adózással kapcsolatos feladatokra, 
előírásokra vonatkozóan, általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, helyi 
adó, gépjármű adó, valamint egyéb adók és díjak tekintetében. Az általános 
forgalmi adóval kapcsolatos szabályozás a már nem hatályos 1992. évi LXXIV. 
törvényre tartalmaz hivatkozást, a jelenleg hatályos - 2007. évi CXXVII. törvény az 
általános forgalmi adóról - helyett. 
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A Számviteli rend tartalmazza az analitikus nyilvántartások tartalmi, formai 
követelményeit, vezetési módját, melyen belül rendelkezik az egyes 
vagyonelemekhez, előirányzatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
vezetési kötelezettségéről, illetőleg a nyilvántartások kötelező tartalmi elemeiről. 
Továbbá szabályozza a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolatát, általános jelleggel meghatározza a kapcsolódási pontokat a két 
nyilvántartás között. A Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend 
nem az előírásoknak megfelelően került kialakításra, melynek szükségességről a 
Sztv. 161 .§ (1) d) pontja rendelkezik. Bizonylati szabályzattal rendelkezik az 
Önkormányzat, azonban az nem támasztja alá teljes körűen a Számlarendben 
foglaltakat. 

 
Összességében Harkány Város Önkormányzata az Sztv., Áhsz. és Ámr. 
előírásainak eleget téve elkészítette a Számviteli rendet, melynek 
keretében a Számviteli politika és a Számlarend kialakításra került.  A 
Számviteli rend nem tartalmazza az egyeztetés dokumentálásának módját 
és az előírt kötelező elemeket azonban csak részben és általános jelleggel 
tartalmazza, továbbá nem minden esetben történt meg a szükséges 
aktualizálás. A Számviteli rend kiegészítése, a bizonylati rend megfelelő 
kialakítása szükséges a jogszabályi előírásoknak való teljes körű megfelelés 
biztosításához, a megbízható és valós adatokat biztosító éves beszámoló 
összeállításához, illetőleg a megfelelő információszolgáltatáshoz és a 
megalapozott vezetői döntésekhez. 
 
 

 Pénzkezelési szabályzat 
 
Az Sztv. 14. § (8) bekezdése határozza meg a pénzkezelési szabályzatra 
vonatkozó előírásokat. Rendelkezni kell legalább: 

 a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) 
lebonyolításának rendjéről,  

 a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről,  
 felelősségi szabályairól,  
 a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról,  
 a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási 

rendjéről,  
 a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről,  
 a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról,  
 az ellenőrzés gyakoriságáról,  
 a pénzszállítás feltételeiről,  
 a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal 

kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.  
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Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézményei 
Pénzkezelési szabályzata 2010. január 1-től hatályos. A szabályzat 
összességében tartalmazza a jogszabályi előírás által meghatározottakat. 
 
Meghatározásra kerülnek a bankkártyával kapcsolatos szabályok, a megnyitott 
bankszámlák neve, számát a melléklet tartalmazza, azonban nem ezek kerülnek 
csatolásra. Rögzítésre kerül a pénztári pénzkezelés során az írásbeli megbízás 
szükségessége, azonban a szabályzat melléklete csak a felelősségvállalási 
nyilatkozatokat tartalmazza, a megbízásokat nem. 
 
A szabályzat rendelkezik a bankszámlapénz-kezelés személyi és tárgyi 
feltételeiről, mindamellett az Önkormányzat rendelkezik külön Bankszámlapénz 
kezelésére vonatkozó szabályzattal is. A szabályzatban szereplő hivatkozás 
ellenére, az elektronikus bankkapcsolatokhoz tartozó részleteket tartalmazó 
melléklet nem került csatolásra. 
  
A Sztv. 169. § (3) bekezdésében foglaltakkal ellentétben csak 5 éves 
bizonylatőrzési kötelezettséget írtak elő a 8 évvel szemben. Nem kerültek 
szabályozásra az 1 és 2 forintos érmékhez kapcsolódó kerekítési szabályok.  
 
A szabályzat mellékletei tartalmazzák a pénzkezelés tárgyi feltételeit, a 
pénztárosi nyilatkozatokat, a pénztárosi nyilatkozatot a pénztár helyettesítési 
időszakára, a pénztárellenőri megbízást, a pénzszállítási felhatalmazást, 
jegyzőkönyvet a pénztár átadásához, az ellátmányokra vonatkozó szabályokat, az 
ellátmánypénz kezelési nyilatkozatot, a pénzkezelő helyekre vonatkozó 
szabályokat. Célszerű lenne mellékletként valamennyi, a pénzkezelési folyamatok 
során alkalmazott bizonylat mintapéldányát csatolni. 
 
A Pénzkezelési szabályzat a fentiek figyelembe végtelével összességében 
tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket. 
 
 

 Bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzat 
 
Rendelkezésre állt Harkány Város Önkormányzat Bankszámlapénz kezelésére 
vonatkozó szabályzata, mely 2009. 01. 01-től hatályos.  
 
A mellékletek tartalmazzák a szerv számlavezető pénzintézetének megnevezését, 
a bankszámlák nevét és számlaszámát, a bankszámlák feletti rendelkezésre 
jogosultak nyilvántartását, az egyes fizetési módokat és a fizetési módokkal 
kapcsolatos feladatokat. 
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 Eszközök és források értékelési szabályzata 
 
Harkány Város Önkormányzata az Sztv. és az Áhsz. előírásai alapján elkészítette 
az Eszközök és források értékelési szabályzatát, mely 2009. január 1-től hatályos.  
 
A szabályzat részletesen tartalmazza a bekerülési (beszerzési és előállítási) 
értékre vonatkozó előírásokat az Sztv. 47-51. §-ai alapján. Rögzítésre kerültek 
többek között az eszközök és források értékelésének szabályai, a tárgyi 
eszközökkel kapcsolatos speciális szabályok, az értékcsökkenés elszámolásánál 
használatos leírási kulcsok. Döntés született, hogy 2009. évben nem él az 
Önkormányzat a piaci értékelés lehetőségével, azonban a következő évekre 
vonatkozóan ezzel kapcsolatosan döntést nem tartalmaz a szabályzat. Előírásra 
került, hogy a saját termelésű készletek 2009. évi értékelésével kapcsolatban a 
szerv készletgazdálkodási szabályzata tartalmaz előírást. Azonban a szerv 
készletgazdálkodási szabályzata - mely 2006. január 1-je óta hatályos, és azt 
követően módosításra nem került – csak a vásárolt készletekkel kapcsolatban 
tartalmaz előírásokat.  (Csak vásárolt készlete van az Önkormányzatnak, a saját 
termelésű készletekre való hivatkozás a szabályzatban nem releváns.) 
 
A szabályzat mellékletei tartalmazzák az adós, a vevő által el nem ismert 
követelés rendezésének módját, feladatait, felelőseit, bizonylatolásának rendjét, a 
követelések év végi értékelésének rendjét, a helyi adók és a köztartozások 
követeléseinek értékvesztését. 
 
A szabályzat nem tartalmazza az értékelések ellenőrzéséért felelős 
munkaköröket. A piaci értékelés lehetőségének szabályozása nem 
egyértelmű a 2009. évet követő időszakra vonatkozóan.  
  
 

 Eszközök és Források leltározási szabályzata 
 
Az Áhsz. 37. § (5) bekezdése alapján a leltározás és a selejtezés szabályait az 
államháztartás szervezete saját hatáskörben állapítja meg.  

 
Harkány Város Önkormányzata elkészítette a Leltározási és leltárkészítési 
szabályzatot, mely 2010. január 1-től hatályos. A hatálya kiterjed a hozzárendelt 
önállóan működő költségvetési szervekre is. 
 
A szabályzat tartalmazza: 

 a leltározási kötelezettséget, 
 a leltár fogalmát és a leltár alapkövetelményeit, 
 a leltározás fogalmát és a leltározás alapkövetelményeit, 
 a leltározás módjait, 
 a leltározási körzetek és egységek meghatározását, 
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 a leltározás esedékességének, időpontjának és a leltár fordulónapjának 
meghatározását, 

 az értékelés követelményét, 
 a leltározási ütemtervre vonatkozó előírásokat, 
 a leltározás dokumentumait, a dokumentumok kezelésének, megőrzésének 

szabályait. 
 
Az Áhsz. 37. § (7) bekezdése szerint amennyiben a tulajdon védelme megfelelően 
biztosított és ellenőrzött, valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és 
az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező 
nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két 
évenként végrehajtani önkormányzati rendelet szabályozása alapján, ennek 
megfelelően önkormányzati rendeletben döntöttek a két évenként történő 
leltározás végrehajtásáról. 
 
A szabályzat melléklete tartalmazza a leltározási körzeteket és egységeket, a 
leltározási ütemtervet 2010. évre, a raktári készletek leltározása során az 
eltérések kompenzálhatóságát és a káló elszámolhatóságát, az üzemeltetésre, 
kezelésre átadott eszközök és vagyonkezelésbe adott és vett eszközök 
leltározását.  
 
A szabályzat nem tartalmazza a leltár és a könyvviteli adatok egyeztetésének 
módját. 
 

 Selejtezési és hasznosítási szabályzat 
 
Az Áhsz. 37. § (5) bekezdése alapján a leltározás és a selejtezés szabályait az 
államháztartás szervezete saját hatáskörben állapítja meg.  
Harkány Város Önkormányzatának Selejtezési és hasznosítási szabályzata 2006. 
január 1-től hatályos (azóta módosításra nem került). A hozzárendelt önállóan 
működő költségvetési szervekre is kiterjed. 
 
Meghatározásra került, hogy évente egyszer, írásban kell a feleslegessé váló és 
elhasználódott eszközök hasznosítását, selejtezését elvégezni. „A kezdeményezés 
határidejét a polgármester a melléklet szerint szabályozza.” A melléklet azonban 
sem ezt, sem a kezdeményezésre jogosultak felsorolását nem tartalmazza. A 
szabályzat nem tér ki a selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolásokra, a 
selejtezés végrehajtásának ellenőrzésére. 
 
Célszerű rögzíteni a selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyv tartalmi elemeit.  
A szabályzat mellékletében indokolt bemutatni a selejtezés során használatos 
nyomtatványok körét. 
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A selejtezési és hasznosítási szabályzat összességében nem tartalmazza 
teljes körűen a kötelező tartalmi elemeket, több helyen kiegészítés 
szükséges a selejtezés szabályszerű, megbízható végrehajtásához, többek 
között nem tartalmaz előírást a selejtezés számviteli elszámolására 
vonatkozóan, illetve a selejtezés végrehajtása során használandó 
nyomtatványokat sem mutatták be. 
 
 

 Önköltségszámítás rendjének szabályzata 
 
Az Áhsz. 8. § (4) bekezdésének c) pontja tartalmazza, hogy a Számviteli politika 
keretében gondoskodni szükséges a rendszeresen végzett termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 
szabályzat kialakításáról, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről 
szóló kormányrendelet vonatkozó előírásait is. Az Önköltségszámítási szabályzat 
készítési kötelezettségére vonatkozóan további előírásokat a 8. § (9), (14), (15) 
bekezdései is tartalmaznak.  
 
Harkány Város Önkormányzat elkészítette az Önköltségszámítás rendjének 
szabályzatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely 2010. január 1-től 
hatályos. 
 
Az államháztartás szervezetének önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 
szabályzatának tartalmaznia kell a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
költségtérítés összege megállapításának szabályait is a 8. § (16) bekezdésének 
előírásai szerint, melynek az Önkormányzat szabályzata megfelel. 
 
Az Önköltségszámítási szabályzatban, annak célján túl rögzítésre került az 
önköltségszámítás tárgya, kalkulációs sémák, kalkulációs költségtényezők, 
önköltségszámítás ideje, módszere, módja, az önköltségszámításhoz szükséges 
adatok forrása (főkönyvi könyvelés kapcsolata), valamint az önköltségszámítás 
bizonylatai. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 
tartalmazza az önköltségszámítás során figyelembe vett adatok 
dokumentálásának rendjét, utal az adatok főkönyvi könyveléssel és analitikus 
nyilvántartással való egyezőségének szükségességére.   
 
Az Önköltségszámítási szabályzat összességében a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elkészítésre került, azonban a szabályozásra 
jellemző, hogy általános jellegű, nem kerültek a szervezet sajátosságai 
beépítésre, nem történt meg az önköltségszámítás határidejének 
egyértelmű meghatározása, illetve az önköltségszámítás folyamatában 
résztvevő személyek, felelősök sem kerültek konkrétan meghatározásra. 
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Harkány Város Önkormányzata elkészítette a Számviteli politika keretében 
kötelezően elkészítendő szabályzatokat, azonban azok pontosítása, 
kiegészítése és aktualizálása szükséges.  
 
 

3. Készletgazdálkodási szabályzat 
  
Harkány Város Önkormányzatának Készletgazdálkodási szabályzata 2009. január 
1-től hatályos, az Sztv. és az Áhsz. alapján került elkészítésre. Hatálya kiterjed a 
hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervekre is. 
 
 

4. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, 
érvényesítés, és utalványozás szabályozása 

 
Az Ámr. 20. § (3) bekezdése írja elő a pénzgazdálkodási folyamatok belső 
szabályozását, így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai 
teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának eljárási és 
dokumentálási módját. 
 
A fenti jogszabályi előírásnak eleget téve, Harkány Város Önkormányzata 
elkészítette a Város Önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri 
rendjét, mely szabályozza a Polgármesteri Hivatallal működő Önkormányzat 
mellett az Önkormányzathoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek 
pénzgazdálkodásával kapcsolatos jogkörök hatásköri rendjét is. A hatásköri rend 
2010. január 1-től hatályos, azóta módosításra nem került.  
A szabályzatban a kötelezettségvállalásra jogosultak megjelölése összhangban 
van az Ámr. 72. § (3), (6)-(7) bekezdése szerinti előírásokkal, melyek 
meghatározzák, hogy ki vállalhat kötelezettséget a helyi önkormányzat, illetőleg 
költségvetési szerv nevében. A kötelezettségvállalásra jogosultak mellett 
meghatározták feladatát, megjelölték a kötelezettségvállalás fogalmát, feltételeit, 
és rögzítették, hogy a kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási 
ütemterven kell alapulnia.   
 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat az Ámr. 
74. § (2) bekezdése tartalmazza, melyeket a szabályok meghatározása során 
figyelembe vettek, azonban az önállóan működő költségvetési szervekre 
vonatkozó előírások nem megfelelően kerültek meghatározásra. Az önállóan 
működő költségvetési szerv esetében a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a 
szabályozás szerint a „jegyző vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati 
hivatal állományába tartozó köztisztviselő” jogosult, mely nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében 
pontosítás szükséges a jogszabályi előírásokkal való összhang biztosításához. 
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Rögzítésre került a kötelezettségvállalás ellenjegyzőjének feladata, illetőleg a nem 
megfelelő kötelezettségvállalás esetére vonatkozó eljárásrend is. 
 
A szakmai teljesítésigazolásra vonatkozó jogszabályi előírásokat az Ámr. 76. § (2), 
(5) bekezdése tartalmazza, mely előírásokkal a szabályozás nincs összhangban. 
Meghatározásra került, hogy a kötelezettségvállalók az egyes 
kötelezettségvállalás csoportokhoz a melléklet szerint előre is meghatározhatják 
a teljesítés szakmai igazolására köteles személyeket, azonban a szabályzat 
mellékletet erre vonatkozóan nem tartalmaz.  Rögzítésre került a jogszabályi 
előírással összhangban, hogy a bevételek bizonyos körére nem kívánnak szakmai 
teljesítési kötelezettséget előírni. A szabályzat jogszabályi előírásoknak megfelelő 
pontosítása szükséges.  
 
Az érvényesítés jogszabályi követelményeit Ámr. 77. § -a tartalmazza, melynél 
részletesebb előírások kerültek meghatározásra, a szabályzat kitér az 
összegszerűség, a fedezet meglétének, a jogszabályoknak és a belső 
szabályzatoknak való megfelelés ellenőrzésére is, az érvényesítés 
dokumentálására, továbbá a készpénzes és a nem készpénzes kifizetések 
érvényesítésénél alkalmazandó szabályokra is. Viszont nem rendelkezik a 
szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásról, melyre vonatkozó előírást az 
Ámr.  77. § (2) bekezdése tartalmaz. 
 
Az utalványozásra, valamint az utalvány ellenjegyzésére vonatkozó jogszabályi 
előírásokat az Ámr.  78. §-a tartalmazza, mely a szabályzat készítése során 
figyelembe vételre került, azonban az önállóan működő költségvetési szervekre 
vonatkozóan az utalványozás ellenjegyzésére megjelölt jogosultak köre nincs 
összhangban az előírásokkal.  
 
Rögzítésre kerültek az utalványozó és ellenjegyző feladatai, az utalványozás 
lehetséges formái, a nem készpénzes és készpénzes kifizetések tekintetében. A 
készpénzes kifizetés esetére rövidített utalványrendelet kerület meghatározásra, 
míg a nem készpénzes kifizetésekhez utalványrendelet használatát tette a 
szabályzat kötelezővé, melynek rögzítésre kerültek a kötelező tartalmi elemei az 
Ámr. 78. § (2) bekezdés követelményével összhangban. A szabályzat rendelkezik 
az utalvány ellenjegyzése megtagadásának eljárási rendjéről is. 
 
A szabályzat tartalmaz rendelkezést az aláírás minta nyilvántartásáról, viszont a 
gazdálkodási feladatok ellátására jogosultak aláírás mintája nem képezi a 
szabályzat mellékletét, a feladatellátók konkrét megjelölésére sem került sor 
(érvényesítés kivételével), annak ellenére, hogy az Ámr. 80. § (3) bekezdése 
előírja, hogy a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyek 
nevéről és aláírás mintájáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Több esetben 
utal olyan mellékletre, mely nem került a szabályzathoz csatolásra.  
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A szabályzat rendelkezik az összeférhetetlenség szabályairól, a kötelező írásbeli 
és nem írásbeli kötelezettségvállalás eljárási rendjéről, illetőleg a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásáról is, azon belül is többek között a 
kötelezettségvállalással érintett előirányzatok lekötéséről, illetőleg a szabad 
fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatáról. 
 
A Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, 
érvényesítés, és utalványozás szabályzata általános jelleggel tartalmazza a 
kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra 
vonatkozó jogszabályi követelményeket. A kötelezettségvállalás 
folyamatában résztvevők köre a jogszabályi előírásokkal alapvetően 
egyezően került meghatározásra, azonban az önállóan működő 
költségvetési szervekre vonatkozó szabályok rögzítése pontatlan, továbbá a 
megbízott jogosultak részére szükséges írásbeli megbízásokat, aláírás 
mintákat a szabályzat mellékletei nem tartalmazzák, ugyancsak hiányos a 
pénzgazdálkodás folyamatában alkalmazandó bizonylati minták 
bemutatása.  
 

 
5. Bizonylati szabályzat 

 
Harkány Város Önkormányzat elkészítette Bizonylati Szabályzatát, mely 2010. 
január 01-jétől hatályos. 
 
Az Sztv. és az Áhsz. értelmében a Számlarendben foglaltak alátámasztására ki kell 
alakítani az Önkormányzat Bizonylati rendjét. 
 
A szabályzat melléklete tartalmazza az Önkormányzat által szigorú számadás alá 
vont nyomtatványok körét és a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt. 
Azonban a nyomtatványok felsorolása nem teljes körű (nem tartalmazza többek 
között a pénztárjelentést, a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát), 
ezért szükséges kiegészíteni.  
 
A szigorú számadású nyomtatványokra elkülönített tárolást ír elő a szabályzat, de 
konkrétan nem kerül rögzítésre, hogy hol kell tárolni azokat.  
 
Meghatározásra kerültek - mint mellékletben található -, analitikus 
nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) tartalmi és formai 
követelményei. A melléklet erre vonatkozó előírást azonban nem tartalmazott. 
 
A használt bizonylatok körénél a számla használat jelölésre nem került, ennek 
ellenére a melléklet 7. pontja visszahivatkozik a bizonylati albumra, mely nem állt 
a vizsgálat idején rendelkezésre. 
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Összességében megállapítható, hogy a Bizonylati szabályzat nem öleli fel a 
Számlarendben foglaltak alátámasztását szolgáló bizonylatok teljes körét. 
Nem rendelkezik teljes körűen az egyes gazdálkodási területekhez 
kapcsolódó bizonylatok köréről és feldolgozási ügymenetéről sem. A 
Szabályzat kiegészítése, pontosítása szükséges. 

 
 

6.  Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések 
rendszere (FEUVE) 

 
Az Ámr. VIII. fejezete tartalmazza a belső kontrollrendszerre vonatkozó 
előírásokat, mely szerint a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv 
működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, 
működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül 
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) 
működtetni. Harkány Város Önkormányzata elkészítette FEUVE szabályzatát, 
mely 2007. március 27-től hatályos, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
függelékét képezi. Ezt követően aktualizálásra nem került, a hatályon kívül 
helyezett 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletre vonatkozóan tartalmaz 
hivatkozásokat. Részben tartalmazza az Ámr. által előírtakat. A fejezetek és 
különböző részek nem nyomon követhetőek (számozásuk, tagolásuk alapján), 
felépítésük nem logikus. A szervezetre adaptálás hiányára utal például az is, hogy 
a belső szabályzatok listájára és felülvizsgálati rendjére vonatkozó 2. számú 
mellékletük gyakorlatilag egy kitöltetlen táblázat.  
 

 Ellenőrzési nyomvonal 
 
Az Ámr. 156. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a meghatározott 
kritériumoknak megfelelő kontrollkörnyezetet kialakítani, elkészíteni és 
rendszeresen aktualizálni a szerv ellenőrzési nyomvonalát szöveges, táblázatos 
vagy folyamatábrás formában. Harkány Város Önkormányzata ellenőrzési 
nyomvonalát elsősorban táblázatos formában készítette, azonban 
folyamatábrákat is tartalmaz egyes folyamatok esetében, a Szervezeti és 
Működési Szabályzat függelékeként. Az ellenőrzési nyomvonalban az ellenőrzési 
pontokat, feladatokat, felelősöket és a határidőket minden folyamatra 
vonatkozóan pontosan meg kell jelölni, annak érdekében, hogy a funkcióját 
megfelelően betölthesse, a szervezet céljainak megvalósításához hozzájáruljon. 
 
Az ellenőrzési nyomvonal nem tartalmaz utalást arra, hogy az elvégzendő 
tevékenységeket részletesen mely belső szabályzat tartalmazza, valamint az 
egyes tevékenység elvégzését igazoló dokumentum megnevezését, fellelési helyét 
sem tartalmazza. 
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 Kockázatkezelés  
 
Az Ámr. 157. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati 
tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési 
rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a 
költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 
Harkány Város Önkormányzata rendelkezik az erre vonatkozó szabályozással, 
mely 2007. március 27-én lépett hatályba, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
függeléke. Röviden tartalmazza a kockázathoz és annak kezeléséhez kapcsolódó 
fogalmakat. A szabályzata nem tartalmaz a kötvény-kibocsátási típusú 
ügyletekkel kapcsolatos szabályozást, a kamatkockázatok kivédésére lépéseket 
nem tett az Önkormányzat. 
 

 Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
Az Ámr. 161. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely a költségvetési szerv 
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Az SzMSz-hez 
függelékként csatolásra került. Az Ámr. 158 -160. §-aiban előírtakkal szükséges a 
szabályzatot kiegészíteni (kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, 
monitoring). 
 
A FEUVE rendszer keretében kötelezően elkészítendő szabályzatokkal 
Harkány Város Önkormányzata rendelkezik, azonban a szabályzatokra 
összességében jellemző azok általános jellege. A részletszabályok 
meghatározása, fokozottabb szervezetre adaptálás indokolt, különösen az 
ellenőrzési nyomvonal tekintetében.  
 
A hatályba lépést követően aktualizálására nem került sor, annak ellenére, 
hogy az Ámr.  155. §-a alapján a belső kontrollrendszer kialakítása és 
működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell 
vennie az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban foglaltakat.  Mivel mind a jogszabályi előírások, mind a 
módszertani útmutató a jelenlegi szabályzat hatálybalépését követően 
változtak, elengedhetetlen a szabályzatok aktualizálása, figyelembe véve a 
szervezetben, működésben bekövetkezett változásokat is.  
 
Az Ámr. előírásai szerint a belső kontrollrendszer fejlesztése során 
figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést és belső 
ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat 
is. 
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Mivel a FEUVE szabályzat a szervezet szabályzataival egységesen képez 
rendszert, így azokkal és az ellenőrzési pontok, feladatok, hatáskörök 
tekintetében pedig a munkaköri leírásokkal is szükséges megteremteni az 
összhangot, kiszűrni az átfedéseket annak érdekében, hogy a FEUVE 
rendszer biztosítsa a költségvetési szerv feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal, valamint a rendelkezésre álló 
forrásokkal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
gazdálkodás feltételeit. 
 
Az aktualizálás során legyen elsődleges szempont, hogy a FEUVE hangolja 
össze a tevékenységeket, célokat a szabályszerűség, szabályozottság és 
megbízható gazdálkodás elveivel, továbbá biztosítsa, hogy a 
gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra, a naprakész, pontos információk 
biztosításához hozzájáruljon. 
 
 
    7. Ügyrend 
 
Az Ámr. 20. § (7) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei által 
ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és 
alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, 
továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső 
kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési 
szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a 
szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. 
 
Harkány Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje (a 
továbbiakban: Ügyrend) 2007. január 1-től hatályos. 
 
Az Ügyrend célja, hogy részletesen meghatározza a gazdasági szervezet feladatait, 
a szervezethez tartozó vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladat-, 
hatás,- és jogköreit. 
Tartalmilag az alábbi részekből áll: 
 a költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 

 költségvetési koncepció 
 a polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatának 

elkészítése 
 a költségvetési rendelettervezet összeállítása 
 a költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére 
 végleges költségvetés tervezése 

 vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 
 ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás 
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 hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodásban 
 kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 

fogalmai 
 a kötelezettségvállalás szabályai 
 pénzeszközkezelés 

 számviteli nyilvántartások vezetése 
 adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 

 évközi pénzforgalmi adatszolgáltatási kötelezettség 
 a költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 
 zárszámadás 

 a gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, 
tartalmára vonatkozó előírások. 

 
Az ellátott feladatok munkafolyamatainak rögzítése megtörtént az ügyrendben, 
azonban csak általánosságban és csak a folyamatok egyes részleteit kiragadva. 
Határidő sehol nem szerepel az Ügyrendben. 
 
Az Ámr. 15. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági szervezet 
ügyrendjében nem kell szabályozni a 20. § (3) bekezdése szerint kiadott 
szabályzatokban rendezett kérdéseket. A 20. § (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának 
módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével 
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket a költségvetési szerv belső 
szabályzatban rendezi. Az Ügyrend 4.2. pontja szerint az Önkormányzat 
rendelkezik ilyen belső szabályozással („Harkány Város Önkormányzatának 
pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 
érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzat”). Így az 
Ügyrendben ennek részletes szabályozása nem szükséges. 
 
Az Ügyrend nem tartalmazza az Ámr. 20. §-ából a következőket:  

 költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának 
keltét, az alapító okirat számát, az alapítás időpontját, 

 szervezeti egységek engedélyezett létszámát, 
 szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 
 költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv felsorolását, 
 valamennyi munkakörhöz tartozó feladat-és hatásköröket, a hatáskörök 

gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó 
felelősségi szabályokat, 

 költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső 
kapcsolattartásának módját, szabályait. 
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8. Iratkezelési szabályzat 
 

Harkány Város Polgármesteri Hivatal Iratkezelési szabályzata 2007. január 1-jén 
lépett hatályba, az ezen időpont óta elvégzett módosítások a szabályzatban nem 
kerültek feltüntetésre. 
 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvényben meghatározottaknak megfelelően kell elkészíteni a 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az Iratkezelési Szabályzatot. 
 

A szabályzatban fejezetenként külön-külön megfogalmazásra és leírásra kerültek 
az iratok általános követelményei, az iratkezelés folyamata, az irattározás és 
levéltárba adás folyamata, selejtezés, megsemmisítés, valamint a helyi 
önkormányzat feladatkörének megváltozása a Hivatal, a munkakör átadása 
esetén alkalmazandó intézkedésekről.  
 

A szabályzat az iratkezelés során alkalmazott folyamatokat teljes körűen 
bemutatja, a mellékletek között azonban nem kerültek bemutatásra az 
irattári terv és a szabályzat további mellékletét képező elektronikus 
iktatóprogram működési leírás. 
 

9. Belső ellenőrzési kézikönyv 
 

A belső ellenőrzési kézikönyv 2005. április 21-től hatályos, a szabályzat hatályba 
lépését követően aktualizálására nem került sor. 
 

A belső ellenőrzési kézikönyvre vonatkozó előírásokat a Költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 5.§ (1)-(3) 
bekezdései tartalmazzák. 
 

A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza a Ber. (1)-(2) bekezdéseiben 
meghatározottakat, a (3) bekezdés alapján azonban a belső ellenőrzési 
vezető köteles a kézikönyvet évente felülvizsgálni, a szükséges 
módosításokat átvezetni a jogszabályi és a módszertani útmutatók 
változásai miatt. 
 

Összességében az Ügyrend az előírások szerint készült, azonban nem 
tartalmazza az Ámr. 20. § (7) bekezdésében írtak közül a szervezeti 
egységek vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét 
(munkakörét), a helyettesítés rendjét, a szervezeti egység költségvetési 
szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, 
szabályait. Továbbá az Ügyrend még önállóan és részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerveket említ. Gondoskodni kell a folyamatos 
aktualizálásról, mely a hatálybalépése óta nem történt meg. Jellemzően a 
jogszabályi előírásokat tartalmazza a szabályozott feladatok tekintetében, 
indokolt a fokozottabb szervezetre adaptálása. 
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Harkány Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan pályázat 
szabályzattal, mely hatással lehetett arra, hogy az Önkormányzat nem 
készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére, 
melyet az Állami Számvevőszéki jelentés is észrevételezett. 
 
Szükség van arra, hogy készítsen az Önkormányzat pályázati szabályzatot, 
az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával 
megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott 
programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 
102/2006. évi (IV. 28.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 
 
A szabályzat elkészítésének célja az európai uniós források igénybevételére 
és az elkövetkezendő időszakban várható támogatások felhasználásának 
szervezettségére történő felkészülés tükrében az Önkormányzat alkalmas 
legyen a források korlátlan, illetve maximális mértékű megszerzésére. 
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Összefoglalóan az igazságügyi szakértő a számviteli szabályzatok vizsgálata 
alapján elmondhatja, hogy a széles autonómiával felruházott 
önkormányzati rendszer törvényes működése csak úgy értelmezhető, ha a 
magasabb szintű jogszabályok helyi viszonyok közötti megvalósítására 
helyi szabályzatok készülnek, melyek konzekvensen alkalmazkodnak a 
helyi döntési és működési mechanizmusokhoz egységes és áttekinthető 
formában. 
 
Néhány esetben törvény írja elő a helyi rendeletek, vagy szabályzatok 
készítését. Ilyen esetben nincs az önkormányzatnak döntési kompetenciája. 
A helyi szabályozásnak jelentősége abban rejlik, hogy a törvényi előírásokat 
a helyi sajátosságok figyelembe vételével adoptálják. 
 
E mellett vannak olyan területek, ahol a jogszabályok a helyi szabályozás 
lehetőségét nevesítik. Ekkor az önkormányzat dönti el, hogy kíván-e a helyi 
szabályozás eszközével élni. 
 
Szabályzatba célszerű foglalni az önkormányzaton belüli működés kapcsán 
a jogokat és kötelezettségeket, meghatározott feltételek fenntartására 
irányuló követelményeket, az egész szervezetre vonatkozó eljárás és 
szabályrendszert. 
 
A szabályzatok jellemzően a hivatali és az intézményi működést 
szabályozzák. A szabályzatok fontos funkciója, hogy kijelöli a hatásköröket, 
felelősséget. A szabályzatok előírásain alapulnak a személyre szóló 
munkaköri leírások is. 
 
A szakértő által megvizsgált szabályzatokra vonatkozóan megállapítható, 
hogy főszabályként a vonatkozó jogszabályok által determinált 
útmutatások helyi szintű alkalmazására kerül sor, illetve a helyi működést 
támogató eljárásrendek kerülnek megfogalmazásra. 
 
Az írásos szabályozás alapvető célja, hogy a rendszeres munkavégzés és 
kapcsolattartás, hatáskörök kérdéseit írásba foglalja, ami a folyamatos, 
rendszeres ügymenetet hivatott szolgálni. 
 
A szabályzatoknak tehát nem öncélú dokumentumoknak, de a munkát 
aktívan támogató iránymutatásoknak kell lenniük. A szabályozás nem 
megfelelő volta a rendkívüli helyzetekben derül ki, amikor az érintettek az 
írásba foglalt szabályok értelmezésével próbálják azonosítani a nem 
szokásos helyzetben lehetséges megoldásokat, a mozgásterüket. 
 
A szabályzatoknak e mellett a mindenkori jogszabályi előírások változásait 
követniük kell, ami alapvetően egy folyamatos tevékenységet igényel. 
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Harkány Város Önkormányzata összességében rendelkezik az előírt 
számviteli szabályzatokkal. A szabályzatokra alapvetően jellemző, hogy 
általános jellegűek, nem fogalmaznak meg konkrét döntést azokban az 
esetekben, ahol arra jogszabály lehetőséget biztosít. Többször csak a 
jogszabály szövege került megfogalmazásra belső szabályozásként. A 
vizsgált szabályzatok nem minden esetben tartalmazzák teljes körűen a 
jogszabályi előírásokban meghatározottakat. A szabályzatok aktualizálása 
nem történik meg folyamatosan. 
 
A szabályzatokat teljes körűen szükséges kiegészíteni a jogszabályok által 
meghatározott tartalmi előírásokkal, fokozottabb szervezetre adaptálás 
szükséges, illetve gondoskodni kell a folyamatos aktualizálásról. 
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JAVASLALTOK 
 

 
 Az önkormányzati feladatellátás kereteit meghatározó aktuális 

törvényi szabályozók értelemszerű, de teljes körű, a helyi 
sajátosságokat figyelembe vevő beépítése szükséges minden helyileg 
kialakított szabályzatba. Meg kell tehát teremteni a teljes körűséget. 

 
 A szabályzatokat minden esetben a gyakorlati alkalmazásra 

alkalmasan kell kialakítani oly módon, hogy a feladatellátások, 
módszerek, eljárásrendek mellett kijelölje a hatásköröket, 
felelősségeket is.  

 
 A szabályzatokban meghatározott hatásköröknek és felelősségeknek 

szinkronban kell lenniük a munkaköri leírásokban foglaltakkal is, 
mely ilyenformán, azok folyamatos karbantartását is igényli. 
 

 Pályázati szabályzatot szükséges készítenie az Önkormányzatnak 
annak érdekében, hogy az európai uniós források igénybevételére és 
az elkövetkezendő időszakban várható támogatások 
felhasználásának szervezettségére történő felkészülés tükrében az 
alkalmas legyen a források korlátlan, illetve maximális mértékű 
megszerzésére. 
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