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" JELENTES 

a Zala Megyei Önkormányzat pénzügyi helyze
tének ellenőrzéséről 

BEVEZETÉS 

Az Állami Számvevőszék 2011. évtől érvényes stratégiája új irányt szabott a he
lyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzésében is. Az ÁSZ- küldetése és 
jövőképeszerint- szilárd szakmai alapokra támaszkodva értékteremtő ellenőr
zéseivel és helyzetelemzéseivel az államháztartás egészében, így a helyi ön
kormányzati alrendszerben is elő kívánja segíteni a közpénzek és a közvagyon 
szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes hasznosítását. E folyamat ré
szeként- a 2010. évi államháztartási hiány alakulásának összetevőire is figye
lemmel - megkezdődött az önkormányzati alrendszer pénzügyi helyzetelemzé
se. 

Az NGM 2011 áprilisában közzétett adatai szerint1 a 2010. évi 1036,2 milli
árd Ft összegű, 3,8%-os EDP (maastrichti kritériumok szerinti, Túlzott Hiány El
járás keretében kimutatott) hiánycél nem volt tartható, az önkormányzati al
rendszer tervezettet meghaladó hiánya miatt a GDP arányában kifejezett ál
lamháztartási hiány 4,2%-ra emelkedett. 

Az önkormányzatok költségvetési jelentése szerint 2010. első három negyedév 
végén az önkormányzati alrendszer pénzforgalmi hiánya 97 milliárd Ft volt a 
tervezett éves mérték 51 %-át érte el. Bár az elmúlt években kiugróan magas hi
ány halmozódott fel az utolsó negyedévben, a 97 milliárd Ft-os szeptember végi 
hiány nem indokolta az önkormányzati alrendszer 190 milliárd Ft-ra becsült 
éves hiányának felülvizsgálatát. A tervezett hiány túllépése, az utolsó negyed
évi 150 milliárd Ft-os pénzforgalmi hiány nem volt reálisan feltételezhető. A 
helyi önkormányzatok januári gyorsjelentése szerint a pénzforgalmi hiány 
247J milliárd Ft-ot tett ki. A tervezettnél nagyobb önkormányzati pénzforgal
mi hiány kialakulásában- az NGM által az éves költségvetési beszámoló elké
szítéséhez kiadott tájékoztató szerint - az iparűzési adó elmaradása, a gépjár
műadó, az illetékek és más bevételek tervezettnél alacsonyabb összegben telje
sülése volt a meghatározó. 

1 NGM Tájékoztatás Magyarország Strukturális Reformprogramjának végrehajtásáról 
(2011. április 1). A Tájékoztató évente két alkalommal- április és október hónapban
jelenik meg. 
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A megyei önkormányzatok kötelező feladatellátását többlépcsős törvényi elő
írások határozzák meg. A feladatokra vonatkozó szabályozás első szintjét az 
Ötv. 2

, a második szintet a hatásköri3
, a harmadik szintet a további ágazati, 

szakmai törvények (egyebek mellett az oktatási, egészségügyi, szociális) adják. 

A megyei önkormányzatok a feladatellátás és a központi forráselosztás te
kintetében sajátos helyet foglalnak el a helyi önkormányzati rendszerben. A 
megyei önkormányzat kötelező feladatainak egy része- így a megyében lé
vő természeti és társadalmi muzeális emlékek, a történeti iratok gyűjtése, őrzé
se, tudományos feldolgozása, a megyei könyvtári szolgáltatás, a pedagógiai és 
közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a megyei testnevelési és 
sportszervezési feladatellátás, a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése, a 
gyermekvédelmi- és szociális szakellátás - az Ötv-ből közvetlenül levezethető 
kötelezettség. 

A középiskolai, szakiskolai, és kollégiumi ellátás, a fogyatékos gyermekek okta
tása, nevelése, gondozása az ágazati törvény szerint a megyei önkormányzat 
kötelező feladata. Azonban, ha a települési önkormányzat lát el ilyen felada
tot, és arról lemond, a megyei önkormányzatnak a feladatot át kell vennie. Így 
a megyei önkormányzatok által ellátondó kötelező közszolgáltatások ellátásá
nak mértékére a települési önkormányzatok döntései jelentősen kihatnak. 

Az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása akkor képezi a 
megyei önkormányzat feladatát, ha az önkormányzati vagyon kialakításóról 
szóló törvényben4 a feladat ellátásához szükséges vagyont az önkormányzat a 
tulajdonába kapta. 

Az önként vállalt feladat ellátására - mivel annak vállalása a kötelező fel
adatok ellátását nem veszélyeztetheti - a kötelező közszolgáltatások mértéké
nek alakulása lényegi hatással van. 

A feladat és hatáskör telepítés sajátosságai mellett a megyei önkormányzatok 
kialakított forrásszerkezete, a központi költségvetéstől való erőteljes függősége 
is determinálja az önkormányzatok feladatellátásra vonatkozó döntéseit. 

A 2007-2010. években az önkormányzati feladatok ellátásának keretet biztosító 
forrásszabályozás - ennek részeként az illetékbevételből és a személyi jöve
delemadóból való részesedés szabályai - a megyei önkormányzatok vonatko
zásában nem változtak: 

• A megyei önkormányzatok saját bevételein belül az illetékbevételek dön
tően az ingatlanpiac stagnálása, majd visszaesése, és egyes illetékkedvez
mények bevezetése következtében - megyénként differenciált mértékben 
ugyan, de - 2010-re általánosan visszaestek. A 2010. évben befolyt 

2 ötv. 69-70. §-ai 
3 a Htv. 
4 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásá
ról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 
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39,2 milliárd Ft illetékbevétel a 2006. évben realizált 71,1 milliárd Ft ille
tékbevétel alig több mint 55%-a volt. A kieső bevételek pótlására az önkor
mányzati alrendszer szintjén történtek intézkedések, 2010-ben 5 milliárd Ft
ot, 2011-ben 1,2 milliárd Ft-ot ellentételezett a központi költségvetés. Az ille
tékbevételt a megyei önkormányzatok a saját folyó bevételeik között számol
ják el5

• 

Az illetékek kivetésének és beszedésének joga 2006. december 31-ig a megyei 
önkormányzatok feladata volt. A 200 7. évtől a megyei illetékhivatalok ille
tékbeszedési feladatait az APEH vette á-f. Az önkormányzati illetékrészesedé
si szabályok változatlanok maradtak, azonban az illetékbeszedés költségeit 
az önkormányzatok illetékbevételeiből átlagos (a Fővárosnál 4,0%-os, a me
gyei és megyei jogú városi önkormányzatnál 8,5%-os) kulcsot alkalmazva 
vonták le. E döntés következtében azon megyei önkormányzatok, amelyek a 
8,5%-os költségnél kedvezőbb költségszint mellett látták el korábban ezt a 
feladatot, kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. 

• Az önkormányzati alrendszer személyi jövedelemadóból való részesedé
sének makroszintű szabályozása nem változott 2007-2010 között7

• A helyi 
önkormányzatokat normatív módon megillető 32%-os részesedés visszaosz
tásának részletszabályai azonban a megyei önkormányzatok számára - a 
reálgazdaság kedvezőtlen irányú folyamatai, és az államháztartás egyensú
lyi helyzetére tekintettel elrendelt kormányzati intézkedések miatt- megszo
rító intézkedéseket jelentettek. Összesen 17 milliárd Ft - 2007-ben 10 milli
árd Ft, 2010-ben további 7 milliárd Ft - szja-t vontak ki a megyei önkor
mányzatok gazdálkodási köréből8 • Az átengedett személyi jövedelemadó a 
megyei önkormányzatok egyik bevétele. 

5 A megyei önkormányzatok illetékbevételei az önkormányzati alrendszer saját folyó 
bevételeiből 2007-ben 35,9 milliárd Ft-ot (61,4%-ot), 2008-ban 41,5 milliárd Ft-ot 
(61,7%-ot), 2009-ben 36,5 milliárd Ft-ot (62,5%-ot), 2010-ben 25,1 milliárd Ft-ot 
( 64,1 %-ot) tettek ki. 
6 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 115. §
a, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 73. §-át módosította. 
7 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése az önkormányzati al
rendszer átengedett bevételeiből 2007-ben 34,7 milliárd Ft-ot (7,0%-ot), 2008-ban 51,2 
milliárd Ft-ot (9,2%-ot), 2009-ben 59,2 milliárd Ft-ot (9,3%-ot), 2010-ben 56,3 milliárd 
Ft-ot (8,3%-ot) tett ki. 
8 A megyei önkormányzatok szja kiegészítése háromelemű. A tételes, minden megyére 
egységesen meghatározott összeg -az adott évek költségvetési törvényeinek 4. sz. mel
lékletében meghatározottak szerint - 2006-ban 593 millió Ft, 2007-ben és 2008-ban 
egyaránt 355 millió Ft, 2009-ben 370 millió Ft volt. A megye népességszáma után járó 
kiegészítés a 2006. évi 208 Ft/fő összegről 2010-re 120 Ft/fő-re, a megyei intézmények 
ellátottjai után járó kiegészítés 42236Ft/ellátottról 20755Ft/ellátottra csökkent. 

7 
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A megyei önkormányzatok 2007-2010 között rendelkezésre álló forrásait az 
alábbiakban mutatjuk be: 
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Ame k bevételeinek alakulása (milliárd Ft) 
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2010. é\1 
teljesítés 

D Saját folyó be\ételek 

D Átengedett be\ételek 

11 Állami hozzájárulások és támogatások 

D Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

Államháztartáson belüli átutalások 

11 Egyéb be\ételek 

A megyei önkormányzatok saját folyó bevételeinek részaránya - amelyek főbb 
elemei: az intézményi térítési díjak, az illetékbevétel, a kamatbevételek - a 
2007. évi összbevételen (461 milliárd Ft) belül17,9% volt, amely 2010-re annak 
ellenére 20,6%-ra nőtt, hogy az összege 82 milliárd Ft maradt. Ennek oka az 
volt, hogy az összbevétel a 2007. évi 461 milliárd Ft-ról 2010-re 399 milliárd Ft
ra csökkent. 

Az átengedett bevételek, amelyek a megyei önkormányzatoknál a személyi jö
vedelemadóból való részesedést jelentették, az összbevételen belül a 2007. évi 
35 milliárd Ft-ról 56 milliárd Ft-ra nőttek. 

Az állami hozzájárulások és támogatások - amelyek főbb elemei: az ellátatti 
létszámhoz kötődő normatív állami hozzájárulások, központosított, fejezeti 
szinten kezelt célelőirányzatból juttatott működési és fejlesztési támogatások -
a 2007. évi 88 milliárd Ft-ról (19, l %-os részarányról) 2010-re 27 milliárd Ft-ra 
(6,8%-os részarányra) estek vissza. 

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek - tárgyi eszközök (ingatlanok és ingó
ságok), föld és immateriális javak, részesedések értékesítése, EU-tól átvett pénz
eszközök- a 2007. évi 17 milliárd Ft-ról (3,6%-os részarányról) 2010-re 22 mil
liárd Ft-ra (5,4%-ra) emelkedtek. 

Az államháztartásan bel ü li átutalások részesedése 200 7 -ben 178 milliárd Ft 
volt. 2010. év végére 34 milliárd Ft-tal csökkent, részaránya 38,6%-ról 2,6 szá
zalékpontos csökkenés után 2010-ben 36%-ra változott. Ez a bevételi kategória 
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tartalmazza az egészségbiztosítási és egyéb elkülönített állami pénzalapoktól 
átvett forrásokat. A 2010-ben e címen elszámolt bevétel 144 milliárd Ft volt. 

A megyei önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételeinek ösz
szege 2007-ben 400 milliárd Ft volt, amely 2010. évre 331 milliárd Ft-ra (az idő
szak alatt összesen 69 milliárd Ft-tal) 17,3%-kal csökkent. 

Az egyéb, pénzmaradványból, vállalkozási bevételekből, államháztartásan kí
vülről származó átutalásokból, a hitelekből, a hosszú és rövid lejáratú értékpa
pírok értékesítéséből származó bevételek részesedése a 2007-2010. évek viszony
latában 13,3%-ról17,1%-ra emelkedett. Ez utóbbiak 2010. évi beszámoló sze
rinti összevont teljesítése 68 milliárd Ft volt9

• 

Mindezeket figyelembe véve 2007 és 2010-ben a megyei önkormányzatok for
rásösszetételének megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: 

3,6 
2007. évi 

A megyei önkormányzatok 2007·2010. évi forrá sa inak 
megosz lá sa (0/crban) 

14, 1 

5,4 

2010. évi 

o saját folyó bevételek 

átengedett bevételek 

o állaiTi hozzájárulások és 
tárrogatások 

o felhalrrozás i és 
tőkeje llegű bevételek 

• állarriház tartáson belüli 
átutalások 

o egyéb bevételek 

Annak ellenére, hogy a megyei önkormányzatok kötelezően ellátondó felada
taikat 2007-hez képest kevesebb intézményben, csökkenő foglalkoztatotti lét
szám mellett végezték10

, a jelentős bevételkiesést a - szervezési intézkedések ha
tására - csökkenő ráfordítások nem tudták kompenzálni. Az ellátottak száma -
aszociális, gyermekvédelmi ágazat bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményeit 
kivéve - eltérő mértékben ugyan, de minden ágazatban évről évre csökkent, 
amely a fajlagos hozzájárulások csökkenésével együtt a normatív állami hoz
zájárulás arányának visszaeséséhez vezetett. 

A 2007-2013-as időszakra meghirdetett, vissza nem térítendő EU-s fejlesztési 
forrásokhoz való hozzájutás lehetősége felerősítette az önkormányzati alrend
szer fejlesztési igényeit. A fokozott fejlesztési tevékenység a felhalmozási bevéte-

9 Az egyéb bevételek összege 2007-2010 közötteltérő módon változott, 2007-ben 61 mil
liárd Ft volt, 2008-ban 52 milliárd Ft-ra, 2009-ben 28 milliárd Ft-ra esett vissza, majd 
2010-ben ismét - 68 milliárd Ft-ra - emelkedett. 
10 a BM által 2010 decemberében elvégzett felmérés adatai szerint 
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lek és kiadások egyensúlyának megbomlásán 11 túl a jelentkező jövőbeni fenn
tartási kötelezettség miatt tovább terhelhetik az önkormányzatok költségvetés
ét. 

A megyei önkormányzatok felhalmozási és működési célú pénzintézeti és 
szállítói kötelezettségeinek állománya a vizsgált időszakban erőteljesen 
növekedett. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek alakulását a következő ábra szemlélteti: 

!t 
150 OOO 

~ 
E 100 OOO 

50 OOO -

o 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

9 085 9 432 

14 473 
8 957 

~- ~ 

82 370 
----

83 991 10 023 
138 151 1 

2007. 2008. 2009. 

D beruházási és fejlesztési cé lú hitelek 

D tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 

D tartozások fejlesztési cé lú kötvénykibocsátásból 

1 o 064 

20 78~ 

14 466 

~ 102 011 

2010. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek mellett az időszakban a 2007. évi 22 milli
árd Ft-ról 24 milliárd Ft-ra (8,8%-kal) növekedett az áruszállításból származó 
szállítói kötelezettségek állománya. 

A mérlegben kimutatott kötelezettségek állománya mellett az elhasználódott 
eszközök pótlására forrást biztosító amortizációs (felújítási) alap képzésének12 

elmaradása további problémákat vetít előre. A megyei önkormányzatok be
számolójelentéseinek összegzése szerint 200 7 -ben még az elszámolt értékcsök
kenés 90%-ának megfelelő összeget fordítottak felújítási célokra, 2009-ben ez 
az arányszám már csak 16,5% volt. Ez maga után vonta a feladatellátást ki
szolgáló tárgyi eszközök állagának erőteljes romlását. 

Az ÁSZ a 2011 . évi ellenőrzési tervében a 43. számú, az "Önkormányzatok gaz
dálkodási rendszerének ellenőrzése" részeként egy időben, egymással párhuzamo
san tekinti át és elemzi az önkormányzati alrendszer középszintjét jelentő 19 
megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét A gazdálkodás szabályszerűségét az 
ÁSZ előző évek során ellenőrizte a megyei önkormányzatoknál is, ezért jelen 
vizsgálatunk erre nem tér ki. 

11 Az önkormányzati alrendszerben-az éves zárszámadási törvényjavaslatok általános 
indokolása, X. Helyi önkormányzatok gazdálkodása fejezet szerint- a felhalmozási be
vételek és kiadások egyenlege 2007-ben 142,4 milliárd Ft, 2008-ban 112,3 milliárd Ft, 
2009-ben 234,5 milliárd Ft hiányt mutatott. 
12 Erre a jelenlegi szabályozási környezetben nem kötelezi semmilyen előírás az önkor
mányzatokat 
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A jelentés a megyei önkormányzatok sajátos feladatellátási és forrásszabályo
zási helyzetére tekintettel a megyei önkormányzatok pénzügyi helyzetét, illetve 
az ezzel összefüggő korábbi ÁSZ javaslatok megvalósítósót mutatja be. 

Az ellenőrzés a 2007. január l.- 2011. március 31. közötti időszakot ölelte fel. 

A vizsgálat jogszabályi alapját 2011. július l-je előtt az Állami Számvevőszék
ről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3), (5), (6) és (9) bekezdéseiben, az 
Ötv. 92. § (l) bekezdésében és az Áht. 104. § (3) bekezdésében, 2011. július l-jét 
követően az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény l. § (3) be
kezdésében, az 5. § (2)-(6) bekezdéseiben és az Áht. 120/A. § (l) bekezdésében 
foglalt előírások képezték. 

Zala megye országos és régión belül elfoglalt helyzetét 2010. december 31-én 
az alábbi mutatók szemléltetik (a megyei jogú városokkal együtt): 

Index: az előző év azonos időszak (időpontja)=100,0 

Zala Nyugat-
Mutató megnevezése dunántúli Országos meg y e 

régió 

Népesség száma (ezer fő)* 286 992 9 986 

Népesség változás indexe (o/o) 99,1 99,6 99,7 

Az ipari termelés volumenindexe (o/o) 108,4 115,8 110,7 

Egy lakosra jutó ipari termelési érték (ezer Ft) 2050,4 3 249,8 2 044,4 

Ezer lakosra jutó vállalkozások száma (db) 170 157 165 

A beruházások egy lakosra vetített teljesítmény- 125,0 277,6 304,7 
értéke (millió Ft) 

Foglalkoztatási arány (o/o) 48,8 52,3 49,5 

Munkanélküliségi ráta (o/o) 11,0 8,8 10,8 

Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 108 895 120 429 132 628 
(Ft) 

Alkalmazásban állók havi nettó átlagkereseté- 105,4 107,9 106,9 
nek indexe (o/o) 

*Ebből Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városok népessége 110 268 fő 

A táblázatban feltüntetett adatok azt jelzik, hogy a gazdaság helyzetét repre
zentáló egyes mutatók - kivétel ez alól az ezer lakosra jutó vállalkozások szá
ma- tekintetében a megye elmarad mind a régiós, mind pedig az országos ér
tékektől, jellemzőktőL 

A megyében 258 települési önkormányzat - 2 megyei jogú városi, 8 városi és 
248 községi- működött. 
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I. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, JAVASLATOK 

A Zala Megyei Önkormányzat 2010-ben 18 571 millió Ft költségvetési kiadásá
nak 98,8%-át kötelező feladatai ellátására fordította. Az Önkormányzat 
adatszolgáltatásaszerint önként vállalt feladatai a sport, kulturális és sza
badidős tevékenységhez, a nemzetközi kapcsolatok, a kommunikációs, a sajtó 
szolgáltatások szervezéséhez kapcsolódtak, valamint támogatást nyújtott civil 
szervezetek, egyesületek működéséhez, a megyében lévő települések fejlesztési 
pályázatui önrészéhez összesen 228 millió Ft összegben. A kötelező és önként 
vállalt feladatok körét az Önkormányzat SzMSz-e nem rögzítette, azt az Ötv. és 
az ágazati törvények által meghatározottnak tekintették. Az önként vállalt fel
adatai terjedelmét az éves költségvetési rendeleteiben határozta meg a Közgyű
lés. 

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait 2010. december 31-én 
26 költségvetési szervvel, 59 telephelyen látta el. A költségvetési intézményként 
működő Kórház mellett nyolc intézmény szociális és gyermekvédelmi feladato
kat, ll intézmény közoktatási feladatot, négy intézmény közművelődési és 
közgyűjteményi feladatot lát el. Az igazgatási feladatokat a Hivatal látta el, 
egyéb feladatokat egy- intézményként bejegyzett- társulás végez. Az intézmé
nyek száma 2007-2010 között egy szociális és gyermekvédelmi és egy kulturális 
intézmény megszüntetésével csökkent, míg a feladatellátás telephelyeinek 
száma a 2006. december 31-i 25-ről 34-gyel nőtt. Az Önkormányzat intézmé
nyének (Kórház) egy többségi részesedésű gazdasági társasága van, amely az 
egészségügyi kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket 
végez. 

Az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlege (működési jövedelme) 
2007-2009. években pozitív (az évek sorrendjében a folyó kiadások 6,4%-a, 
1099 millió Ft, a 2008-ban 7,1%-a, 1251 millió Ft, a 2009-ben 0,9%-a, 149 mil
lió Ft), a 2010. évben negatív összegű (a folyó kiadások 1,8%-a, 302 millió Ft) 
volt. Az Önkormányzat pénzügyi kapacitása (nettó működési jövedel
me) a 2007-2009. években pozitív, a 2010. évben negatív értéket mutatott. A 
nettó működési jövedelem a 2007. évben 10 millió Ft, a 2008. évben 169 millió 
Ft, a 2009. évben 48 millió Ft tőketörlesztés mellett a 2007. évben 1089 millió 
Ft, a 2008. évben 1082 millió Ft, a 2009. évben 101 millió Ft volt. A 2010. évi 
negatív értékét (-399 millió Ft) a folyó bevételek és kiadások különbségéből 
származó nagyarányú működési jövedelemcsökkenés okozta. 

A 2007-2010. években az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 
egyenlege folyamatosan negatív összegű volt, amely a vizsgált időszakban 
összesen 3 768 millió Ft felhalmozási forráshiányt okozott. 

A vizsgált időszakban az Önkormányzatnál - a pénzügyi helyzet elemzéséhez 
alkalmazott CLF módszer szerint- 2007-2010. években a folyó- és a felhalmo
zási költségvetésében a 2008. év kivételével - amikor 359 millió Ft bevételi 
többlet volt kimutatható - minden évben forráshiány keletkezett. Áttekintett 
időszakban az Önkormányzat deficitje átlagosan 3,4% volt. 
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A pénzügyi egyensúly fenntartása külső források bevonásával volt biztosít
ható. A 2007-2010. években 324 millió Ft hitelt törlesztettek. Az adósságszolgá
lat továbbá a felhalmozási forráshiány 2007-2010 között 4584 millió Ft-ot tett 
ki, amelyre az időszakban képződő 2197 millió Ft működési többlet (működési 
jövedelem), valamint a 2007. január l-jén rendelkezésre álló 1438 millió Ft 
pénzkészlet szolgált. A további pénzeszközöket a 1590 millió Ft fejlesztési és fo
lyószámlahitel igénybevételével, valamint 3057 millió Ft kötvénykibocsátásból 
származó bevételből biztosították. A külső források bevonása eredményeként az 
Önkormányzatnak 2010. december 31-én 3698 millió Ft záró pénzkészlete kép
ződött. A kialakult pénzügyi helyzet pozitív nettó működési jövedelmet ered
ményező gazdálkodás mellett teszi elkerülhetévé további külső forrás bevoná
sát. 

A 200 7. évben kibocsátott kötvényből, illetve az üzletrész értékesítéséből képző
dő jelentős tartalékok, továbbá a meghozott kiadáscsökkentő és bevételnövelő 
intézkedések és a kimutatott saját bevételek növekedése a 2010. év végéig el
lensúlyozták az Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai - illetékbevétel, 
átengedett szja és az állami támogatások- csökkentését úgy, hogy az ellátott 
feladatok nem változtak. 

Az Önkormányzatnál a 2010. évben befolyt 1138 millió Ft illetékbevétel a 
2006. évi 2090 millió Ft 54,4%-ára csökkent. Az átengedett szja és az állami 
támogatások együttes összege a központi forráskivonás hatására, valamint az 
ellátatti létszám visszaesése miatt ugyancsak lényegesen kevesebb lett, a 2010. 
évben 2875 millió Ft volt, amely a 2007. évi 4072 millió Ft-nak közel a kéthar
mada (64,4%-a). A Kórháznak társadalombiztosítási alapból származó bevéte
le a 2007. évben 9110 millió Ft volt, amely a 2010. év végére 9539 millió Ft-ra 
(4, 7o/o-kal) emelkedett. 

A működési kiadások 2007-ről 2010-re 114 millió Ft-tal (0,7%-kal) csökken
tek. Az önkormányzati működési kiadásokban állandónak tekinthető a kórházi 
kiadások súlyo. A Kórház nélküli intézmények által a 200 7. évben teljesített 
működési kiadások 7 565 millió Ft-ot, az összes működési kiadás 44,4%-át tették 
ki, amely a 2010. év végéig általuk teljesített 7048 millió Ft-tal, 44,1 o/o-ra csök
kent. A 200 7. évben teljesített 24 79 millió Ft felhalmozási kiadások aránya 
12,7%-ról -a 2009. évi 800 millió Ft-os mélypontot (4,7%) követően- a 2010. 
év végére 9,8%-ra (1660 millió Ft-ra) esett vissza az összes költségvetési kiadá
san belül. Az aktív pályázati tevékenység eredményeként 2007-2010 között 
ll 363 millió Ft bekerülési költségű beruházást folytatott, illetve indított el az 
Önkormányzat, amelyből a 2010. évet követő időszakra vállalt kötelezettség 
5613 millió Ft. Ennek forrásait az 5012 millió Ft elnyert uniós támogatás és 601 
millió Ft kötvénykibocsátásból származó fejlesztési célú pénzmaradvány képezi. 
A 2010. évet követő időszakra vállalt kötelezettségekből 5353 millió Ft (az ösz
szes vállalt önkormányzati fejlesztési kötelezettség 95,4%-a) a Kórház fejleszté
sét finanszírozza. 

Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettségeinek állománya a könyvvite
li mérlegadatok szerint 2006. december 31-ről 2010. december 31-re 458 millió 
Ft-ról 6188 millió Ft-ra nőtt. A vizsgált időszakban adósságszolgálatra összesen 
az Önkormányzat 724 millió Ft-ot teljesített, amelyből a kamatkiadás 400 mil
lió Ft-ot tett ki. A kötvényből származó források befektetéséből 2008-2010. 
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években realizált kamatbevétel 534 millió Ft volt. Az Önkormányzatnak a 
2013. évet követően fennálló jelenleg ismert pénzintézeti kötelezettségei 806 
millió Ft és 18 875 CHF. 

Az Önkormányzat likviditása biztosítása érdekében 2010-ben az év minden 
napján igénybevett folyószámlahitelt, amelynek átlagos napi állománya 
698 millió Ft volt. 

Az Önkormányzat 2010. év végi pénzintézeti kötelezettsége 4454 millió Ft 
(72%) hármas célú (fejlesztési, működési és hitelkiváltás) kötvény kibocsátásá
ból, 1034 millió Ft (17%) fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételéből, to
vábbá 700 millió Ft (ll%) költségvetési év végén ki nem egyenlített folyószám
lahitelből keletkezett. Ezek miatt az Önkormányzatnak a 2011-2013. években 
351 millió Ft, és 2 664 205 CHF tőketörlesztést és kamatot kell teljesítenie. Az 
Önkormányzat 2010. év végi szállítói tartozása 1294 millió Ft (ebből lejárt 397 
millió Ft), egyéb kiadás elmaradása nem volt. A 2011. év utáni összes (pénzin
tézeti és szállítói) kötelezettség teljesítésére figyelembe vehető az Önkor
mányzat 2011. évi költségvetési rendeletében kimutatott 91 millió Ft általános 
tartalék, 65 7 millió Ft árfolyamveszteségre képzett céltartalék és az Önkor
mányzat 2010. évi zárszámadási rendeletében kimutatott 6304 millió Ft jelzá
loggal nem terhelt egyéb forgalomképes vagyon. E vagyon értékesítéséből 

származó bevétel - figyelemmel a vagyonértékesítés bizonytalanságára nem 
számszerűsített. 

A pénzintézeti kötelezettségvállalásokból származó források felhasználási célja
it meghatározták. A kibocsátott kötvény előre nem meghatározott része műkö
dési célokra volt fordítható, amely működési finanszírozási kockázatot jelent. A 
közgyűlési előterjesztések nem tartalmazták- a hosszú lejáratú pénzintézeti kö
telezettségvállalások visszafizetési forrásait, továbbá a hosszú lejáratú hitel ese
tén a teljes futamidő várható kamat és tőkefizetési kötelezettségeit. Az Önkor
mányzat a kötvény kibocsátást jóváhagyó határozatában bemutatta a teljes 
futamidőre vonatkozó tőkefizetési kötelezettségét, azonban ez nem tartalmazta 
a várható kamatfizetés, az árfolyam- és kamatkockázatok bemutatását. Az 
adósságszolgálati korlát bemutatása, vizsgálata megtörtént 

Az Önkormányzat nem vizsgálta, hogy az elhasználódott eszközök pótlá
samilyen kötelezettséget jelent a számára. Az Önkormányzat 2007-2010. évek 
között a tárgyi eszközök után 3073 millió Ft értékcsökkenést számolt el, ugyan
akkor felújításra csak ennek töredékét 336 millió Ft-ot (10,9%) fordított. 

A végrehajtott kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések megtétele a 
feladatellátás szakmai színvonalának növelése mellett a takarékos szemléletű 
gazdálkodást, a működőképesség megőrzését, kiemelten a pénzügyi helyzet ja
vítását célozták. A 2007-2010. években az intézményátszervezések, a feladat
változások, valamint a takarékossági intézkedések hatásaként a 2007-2010. 
években - az Önkormányzat kimutatása szerint- együttesen 3056 millió Ft ki
adási megtakarítás keletkezett, amelynek 46%-a, 1405 millió Ft a kapcsolódó 
álláshely csökkenések következtében jelentkezett. 
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A létszámcsökkentő intézkedések következtében 2007-2010. évek között a Hiva
talnál és az intézményeknél összesen 433 álláshelyet szüntettek meg, amelyből 
19 álláshely (4,4%) ágazati szakmai, 414 álláshely (95,6%) intézményüzemel
tetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó álláshely volt. 

A bevételnövelésre irányuló intézkedések eredményeként képződő több
letbevételből - amelynek számszerűsített összege 245 5 millió Ft volt - 17 50 mil
lió Ft-ot, 71,3%-ot a Hivatal, 705 millió Ft az intézmények realizáltak. A bevétel 
növekedésében meghatározó tényező volt az átmenetileg szabad pénzeszközök 
lekötéséből származó kamatbevétel 1196 millió Ft-tal, az ingatlanok értékesíté
se 440 millió Ft-tal, valamint az eszközök bérbeadása 261 millió Ft-tal. 

Az utóellenőrzés a pénzügyi egyensúly javítására tett két célszerűségi javaslat 
hasznosulására terjedt ki. Az Önkormányzat a javaslatokat hasznosította. 

A Közgyűlés elnöke a pénzügyi egyensúly érdekében saját hatáskörben tett in
tézkedésekről számolt be (önként vállalt feladatokra vonatkozó megállapodá
sok felmondása, intézmény kiszervezése, szállítói tartozás folyamatos figye
lemmel kísérése, ingatlanértékesítés stb.). A működési hiány megszűntetését 
biztosító kiadáscsökkentésre a már végrehajtott intézkedések mellett nem lát 
lehetőséget, csak ha a korábbi forráscsökkentést a központi költségvetés vissza
pótolja. A kincstári rendszerre való áttérés esetén a jelenlegi folyószámlahitel 
(700 millió Ft) visszafizetését saját hatáskörben nem látja biztosíthatónak. 

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét összegezve a következők emelhe
tők ki: 

Az önkormányzati bevételt csökkentő központi intézkedések hatását az ellenőr
zött időszakban megközelítőleg kiegyenlítette az Önkormányzat kiadáscsök
kentő és bevételnövelő intézkedéseinek eredménye. Az időszakban intézményt 
az Önkormányzat nem adott és nem vett át. Az Önkormányzat által folyama
tosan és növekvő mértékben igénybe vett folyószámlahitel, a kötvénybevétel 
részben működési célú felhasználása, a kötvény teljes kamatbevételének mű
ködési célú felhasználása, valamint a lejárt szállítói tartozások állományának 
mértéke likviditási feszültséget jelez. A 2010. évet követő beruházások forrása 
döntően EU-s támogatásból, valamint a kötvény felhalmozási forrás részéből 
biztosított, azonban a fejlesztések támogatásainak előfinanszírozása likviditási 
nehézséget idézhet elő az ÖnkormányzatnáL A 2010. évet követő hosszú lejára
tú kötelezettségek fedezetének megléte - figyelemmel a forgalomképes ingatla
nok értékesíthetőségére - részben számszerűsíthető. 

A feladatok és források közötti egyensúly megteremtésére irányuló központi 
döntések, a megyei önkormányzatok konszolidációjára, az intézmények átvéte
lére vonatkozó törvényjavaslat elfogadása új feltételeket teremtett. Mindezekre 
figyelemmel az Önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása - a folyama
tosan romló likviditás, és a hosszú távú kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
források bizonytalansága miatt- további intézkedéseket igényel. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (l) bekezdésé
ben foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó 
intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani és azt a 
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jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ÁSZ részére megkül
deni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szerve
zet, vagy az továbbra sem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 
33. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

A 2011 májusában lezárult helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján - figye
lembe véve az Önkormányzat észrevételeit és a saját hatáskörben tett intézke
déseit - az alábbi javaslatokat tette az ÁSZ: 

a Közgyűlés elnökének: 

l. tájékoztassa a Közgyűlést rendszeresen az intézkedési terv megvalósításáról, annak 
eredményeiről. A pénzügyi egyensúlyt befolyásoló feltételek romlása esetén tegyen 
javaslatot az intézkedési terv módosítására; 

2. gondoskedjon róla, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalá
sokról szóló közgyűlési döntéseket megalapozó előterjesztések tartalmazzák a várha
tó kamat-, egyéb költség és tőkefizetési kötelezettségeit, legalább 3 éves kitekintéssel 
a várható kamat és árfolyamkockázatok bemutatását, és kezelésének lehetőségeit; 

3. gondoskedjon a fennálló lejárt szállítói tartozás okainak feltárásáról, szerkezetének 
bemutatásáról - beleértve az intézményeknél lejárt szállítói állomány értékét és nap
ra számított arányát -, a szükséges intézkedések megtételéről, indokolt esetben a 
szállítókkal a lejárt tartozások mielőbbi rendezéséről a kockázatok minimalizálása ér
dekében; 

4. gondoskedjon a pénzintézeti kötelezettségek finanszírozási lehetőségeinek számba
vételéről, és arra források biztosításáról; 

5. mutassa be a Közgyűlésnek az éves költségvetési előterjesztésekben az értékcsökke
nési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrás
igényét és lehetőségét. 
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II. RESZLETES MEGALLAPITASOK 

l. Az ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÍS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI 

A Zala Megyei Önkormányzat 2010. évi beszámolója szerint költségvetési 
kiadásainak (18 571 millió Ft) 98,8%-át, 18 343 millió Ft-ot a kötelező, 
228 millió Ft-ot az önként vállalt13 feladatok ellátására fordította kimu
tatósai alapján. A 2011. évi tervadatok alapján az önként vállalt feladatokra 
az összes költségvetési kiadás 0,9%-a (17 4 millió Ft) jut, amely 0,3 százalék
ponttal alacsonyabb az előző év kiadási arányánáL Az Önkormányzat önként 
vállalt feladatai a sport, a kulturális14 és szabadidős tevékenységhez, a nemzet
közi kapcsolatok, a kommunikációs, sajtó szolgáltatások szervezéséhez kapcso
lódnak, valamint támogatást nyújt civil szervezetek, egyesületek működéséhez. 

A kötelező és önként vállalt feladatainak körét nem rögzítették15
• Kötelező fel

adatait az Ötv. és az ágazati törvények által meghatározottnak tekinti, míg az 
önként vállalt feladatok körére a Hivatal Ügyrendje ad iránymutatást, illetve 
terjedelmét a Közgyűlés az éves költségvetési rendeleteiben16 határozza meg. 

Az Önkormányzat éves költségvetési kiadásainak szerkezetét tekintve 
a 2010. évben a járulékokkal növelt személyi juttatások és a dologi 
kiadások 16 405 millió Ft-os összegén17 belül meghatározó arányt -
9773 millió Ft-tal 59,6%-ot - a Kórháznál e címen elszámolt kiadások jelentik. 
A szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó 8 intézmény személyi és a do
logi kiadásokból való részesedése 2770 millió Ft, 16,9%-os, míg a ll közoktatá
si intézményé 2404 millió Ft, 14,6%. A 2010. évben a közoktatási feladatok 
személyi és dologi kiadásait 42,2%-ban, a szociális és gyermekvédelmi felada
tok személyi és dologi kiadásait 40,4%-ban finanszírozta a - két ágazatban 
2135 millió Ft- normatív költségvetési támogatás. A közművelődési, levéltári, 
közgyűjteményi (könyvtár és múzeum) szolgáltatások ellátását 4 intézmény 

13 Az önként vállalt feladatokra fordított kiadások 26,3%-át (60 millió Ft) fejlesztési cél
ra adták át 17 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatásként Lenti Város Ön
kormányzatának "A fedett fürdő bővítése Lentiben" fejlesztési feladatra. 
14 Az Önkormányzat a 2011. évi ÖNHIKI igénylés 7. számú mellékletében felsorolt ön
ként vállalt feladatai között nem szerepeltette a Hevesi Sándor Színház, illetve a Griff 
Bábszínház működésének támogatását, mivel azt kötelező feladatának tekinti annak 
ellenére, hogy az Ötv. 70. §azt nem sorolja a kötelező feladatai közé. Az itt bemutatott 
arányszámban viszont az önként vállalt feladatok között szerepeltettük a színházi tá
mogatások közel 70 millió Ft-os éves tételeit. 
15 Erre jogszabályi előírás ma már nem kötelezi az önkormányzatot. 
16 a Hivatal költségvetésében, a feladatonkénti kiadási előirányzatai között, tételesen 
17 Az Önkormányzat személyi juttatások, munkaadói járulék és dologi kiadásainak 
ágazatokra történő megbontása a BM részére készített, 2010. december 31-i adatokkal 
kiegészített adatszolgáltatásból kiindulva, az Önkormányzat elemi beszámolójával, il
letve zárszámadási rendeletével egyeztetve került kigyűjtésre. 

17 
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biztosítja, a járulékokkal növelt személyi juttatás és dologi kiadási arányuk 
mindössze 3,6%-os. Az igazgatási és egyéb (Zala Megyei Önkormányzatok Út
kezelő Társulása) ágazathoz sorolható járulékokkal növelt személyi juttatások 
és dologi kiadások részaránya 5,3%. Ezt szemlélteti az ábra. 

A 2010. évi személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások 
ágazatonkénti megoszlása (adatok millió Ft-ban) 

egészségügyi 

o közoktatási 

o szociális és 
gyermekvédelmi 

o közművelődési 

• igazgatási és egyéb 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak 87,7%-a az intézmények 
(16 280 millió Ft), a többi a Hivatal költségvetésében szerepelt. A Hivatal költ
ségvetéséből (2291 millió Ft) a járulékokkal növelt személyi juttatások és dologi 
kiadások18 862 millió Ft-tal (37,6%-kal), a beruházásokra, felújításokra fordított 
kiadások 1121 millió Ft-tal (48,9%-kal), a különböző megyepolitikai feladatok
hoz, szervezetek támogatásához kapcsolódó kiadások 308 millió Ft-tal (13,5%
kal) részesültek. 

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait 2010. december 31-én 
26 költségvetési szervvel látta eF9

• Az Önkormányzat által fenntartott költség
vetési szervekből 20 önállóan működő és gazdálkodó, míg hat csak önállóan 
működő költségvetési szerv, az intézmények - alapító okirataik szerint- össze
sen 59 telephelyen működnek. Az Önkormányzat feladatait az alábbi intéz
ménystruktúrával látja el 2010. december 31-én: 

• egészségügyi feladatokat a Kórház látja el; 

• szociális és gyermekvédelmi feladatokat 8 önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv végez (öt átmeneti és tartós szociális ellátást biztosító in-

18 A dologi kiadások a finanszírozási tételeket is tartalmazó egyéb folyó kiadások nélkü
li tiszta, elemi beszámolóval egyező kiadások. 
19 Az Önkormányzat 2006. december 31-én 28 költségvetési szervvel 25 telephelyen vé
gezte kötelező és önként vállalt feladatait. Ebből önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv 24 db, míg részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 4 db volt. A vizsgált 
időszakban a szociális és gyermekvédelmi, továbbá a kulturális és sport ágazatban 
csökkent 1-1 db-bal az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma. A telephelyek 
vizsgált időszak alatti 34 db-os növekedését jellemzően az okozta, hogy 2006-ban az 
alapító okiratokban nem szerepeitek telephelyek. 
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tézmény20
, három gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmény, ezen belül 

egy intézmény a TEGYESZ, és kettő intézmény speciális gyermekotthon, ahol 
oktatási tevékenység is folyik); 

• közoktatási feladatokat ll intézmény (hét önállóan működő és gazdálkodó 
és négy önállóan működő) lát el (kettő pedagógiai szakszolgálae1

• három 
szakképző iskola, egy gimnázium, egy gimnázium és szakközépiskola, négy 
általános iskola és speciális szakiskola, melyből egy intézmény egységes 
gyógypedagógiai intézmény); 

• közművelődési és közgyűjteményi feladatokat négy intézmény végez (könyv
tár, levéltár, múzeum, Közművelődési Intézet); 

• igazgatási feladatokat lát el a Hivatal, mint önállóan működő és gazdálko
dó költségvetési szerv; 

• egyéb szervezetként a Hivatalnak a gazdálkodásához kötötten, mint önálló 
intézmény működik a Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelő 
Társulása. 

Az egyes ágazatok kötelező feladatellátását 2010. december 31-én az alábbi 
mutatók jellemezték: 

Megnevezés 

Az ágazatban foglalkoztatot
tak száma (fő) 
Az ágazat intézményeiben 
ellátottak összesen (fő) 
Fekvőbeteg ellátás férőhelye
inek száma (db) 

szociális és 
közoktatás gyermek-

védelem 

569 729 

3295 1536 

egészség
ügy 

1555 

1061 

koltúra 
és sport 

147 

Az Önkormányzat közvetve egy többségi részesedésű gazdasági társasággal 
és kettő 10- 50% közötti tulajdoni részarányú gazdasági társasággal rendelke
zik. 

• A Kórház által 1993. évben létrehozott 99%-os intézményi részesedéssei bíró 
gazdasági társaság a TRANSHUMÁN Kft, az egészségügyhöz köthető22 fuva
rozási, szállítási és kereskedelmi tevékenységet végez, amelyek jellemzően 
kötelező önkormányzati feladatokat jelentenek. A társaság feladatellátását 
az alapító okiratában rögzítették, amelyet a Közgyűlés 57/1993. (II. 27.) 
számú határozatával hagyott jóvá. 

20 Integrált Szociális Intézmény, Szocioterápiás Intézmény, Pszichiátriai Betegek, Fogya
tékosok Rehabilitációs és Idősek Otthonai. 
21 Pedagógiai Intézet Zalaegerszeg és Nevelési Tanácsadó Keszthely 
22 A társaság hatályos alapító okirata szerint fő tevékenysége 47.78'08 TEAOR 2008 
számú egyéb máshova nem sorolható új áru kiskereskedelem. Ez a gyakorlatban beteg
szállítást, vérszállítást, egyéb orvosi anyagszállítást, illetve ételszállítást takar. 

19 
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• Az Önkormányzat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Keszthely Város ön
kormányzataival 2005-ben, 3 millió Ft törzstőkével létrehozta az Észak Zalai 
Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t (TISZK). A TISZK-ben az Önkor
mányzatnak 33,67% (1,01 millió Ft) részesedése van és négy megyei intéz
ménnyef3 kapcsolódik a kötelező feladatát jelentő, térségi szakképzési tevé
kenységhez. A TISZK 2009. évben Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasz
nú Nonprofit Kft-vé alakult. A TISZK működéséhez az Önkormányzat a 
2008-2010. években összesen 37 millió Ft támogatást biztosított. 

• A Zalai Nyári Színházak Közhasznú Társaságban az Önkormányzatnak 
17%-os (0,5 millió Ft) tulajdonrésze van. A társaság 2001 novemberében 
alakult kulturális és tudományos tevékenység, nevelés, oktatás, képesség fej
lesztés és ismeretterjesztés tevékenység - nem kötelező önkormányzati fel
adatok- végzésére, melyet a Közgyűlés 63/2001. (VI. 29.) számú határoza
tával támogatott. 

A többségi tulajdonú, illetve a 10-50%-os tulajdoni hányadú gazdasági társa
ságok mellett az Önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt-ben 1,56o/o-os24

, a Nyugat
Pannon Regionális Rt-ben (Szombathely) 0,1 o/o-os részesedéssel, míg a Pacsa és 
Vidéke ÁFÉSZ-ben egyezer Ft tulajdonrésszel rendelkezik. 

Az önkormányzati feladatellátásban - az intézmények és gazdasági társaságok 
mellett - szolgáltatási szerződéssel kiszervezett intézményi ellátások az idősek 
otthona és idősek nappali ellátása önkormányzati kötelező feladatok esetében 
100 + 20 férőhelyen és két telephelyen működtek. A feladatot az Önkormány
zat nem látta el, az idősek otthonát nem működtette, azt a 2009. május 19-én 
kelt ellátási szerződések alapján a KOLPING25 Oktatási és Szociális Intézmény
fenntartó Szervezet látta el, melyhez a Közgyűlés a 121/2008. (IX. 30.) és a 
131/2008. (X. 21.) számú határozataival járult hozzá. 

2. PÉNZÜGYI l:GYENSÚLYI HELYZET ALAKULÁSA 
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A hagyományos költségvetési szerkezet helyett az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét a CLF módszerrel mutatjuk be, amelyben jobban elkülönülnek a va
gyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások a feladatokkal kapcsolatos közvet
len működtetési bevételektől és kiadásoktóL A módszer következetesen elkülö
níti a folyó és a felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait, azok költség
vetési egyenlegeit. A saját folyó bevételek, valamint a saját felhalmozási bevé-

23 Az Asbóth Sándor Térségi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Keszthely, a Köz
gazdasági Szakközépiskola Keszthely, a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 
Lenti, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakmunkásképző Lenti. 
24 Az Önkormányzat a 21/2011. (III. 18.) határozata alapján a ZALAVíZ Zrt-ben lévő 
78 db törzsrészvényét értékesítette. A 2011. április 18-án kelt részvény- adásvételi szer
ződés alapján a ZALAVíZ Zrt. 7,8 millió Ft vételárért vásároita vissza a törzsrészvénye
ket 
25 A katolikus lelkiségi mozgalom, fő feladatuk a szociális problémák megoldása a ke
resztény szellemiségű nevelés által. 
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telek nem tartalmazzák az előző évi pénzmaradványok felhasználásából szár
mazó pénzforgalom nélküli bevételekee6

• 

A bevételek és kiadások besorolása általános közgazdasági meggondolásokon 
alapul, amely testet ölt az SNA statisztikai módszertanában is. Folyó tételek 
alatt értjük azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek az önkormányzat va
gyoni helyzetét automatikusan nem változtatják. A bevételi oldalon ilyenek az 
adók, az illeték, az áfa bevételek és visszatérülések, a hozamokés kamatok, a 
költségvetési támogatások, az egyéb saját bevételek, valamint a működési célra 
átvett pénzeszközök és kapott támogatások. A folyó kiadások közé tartoznak a 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos működési kiadások, a kamatkiadások, 
valamint a működési célú transzferkiadások27

• A felhalmozási vagy tőke tételek 
módosítják az önkormányzat vagyoni helyzetét A privatizációs bevételek, az 
immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a részesedések értékesítése 
csökkentik, a fizikai beruházások és a pénzügyi befektetések növelik a vagyont. 
A pénzforgalmi bevételek és kiadások nem tartalmazzák a követelések elenge
dése miatt könyvelt tételeket, mivel ezek egymást kioltó, technikai jellegű el
számolási műveletek. 

A folyó költségvetés egyenlege, a működési jövedelem megmutatja, hogy az ön
kormányzat éves folyó bevétele fedezetet biztosít-e a kötelező és önként vállalt 
feladatellátáshoz kapcsolódó éves folyó kiadására. A működési jövedelem nega
tív értéke pénzügyileg fenntarthatatlan helyzetet jelez. A mutató pozitív értéke 
megtakarítást mutat, amely forrásul szalgálhat az önkormányzat fennálló köte
lezettségei megfizetéséhez, valamint fejlesztéseihez. 

A felhalmozási költségvetés pozitív értéke felhalmozási többletet mutat, amely a 
jövőbeni fejlesztések forrását biztosíthatja. Amennyiben a folyó költségvetési hi
ány finanszírozása a felhalmozási többletből történik, ez szűkebb értelemben va
gyonfelélésnek tekinthető. Amennyiben a felhalmozási költségvetés megtakarítá
sa fejlesztési célú hitelek, kötvények adósságszolgálatát finanszírozza, az, válto
zatlan vagyontömeg mellett, a korábban megelőlegezett tőkebevételek valós rea
lizációjának tekinthető. A felhalmozási deficit által generált finanszírozási igény 
önmagában nem jár pénzügyi kockázattal, a pénzügyileg fenntartható beruhá
zásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (adósságszolgálat) előrelátó, tudatos 
költségvetési gazdálkodással teljesíthető. 

A módszer a pénzügyi kapacitás fogalmát helyezi a középpontba. Az adós hitel
felvételi képessége, hosszú távú fizetőképessége vagy bonitása a pénzügyi kapaci
tással, ezen belül is a nettó működési jövedelemmel jellemezhető. A nettó műkö
dési jövedelem negatív értéke az egyes költségvetési években jelentkező adósság
szolgálat túlzott mértékére utal28

• A nettó működési jövedelem negatív értékének 
felhalmozási többletből, vagy további hitelből történő finanszírozása pénzügyileg 
nem fenntartható gazdálkodást vetít előre. A pozitív értéket mutató nettó műkö-

26 A költségvetési években kialakuló hiány finanszírozása az előző években képzett tar
talékok felhasználásával is történhet. 
27 Transzferkiadásoknak azokat a folyó és felhalmozási tételeket nevezzük, amelyeket 
nem az adott önkormányzat használ fel szolgáltatásnyújtásra (pl.: ellátottak pénzbeni 
juttatásai, átadott pénzeszközök, garancia- és kezességvállalások stb.). 
28 Kivéve, ha annak finanszírozására a korábbi években képzett tartalékok fedezetet 
nyújtanak. 
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dési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja, illetve a folyamatosan, 
évenként képződő pozitív nettó működési jövedelemből meghatározható a jövőben vál
lalható, teljesíthető éves adósságszolgálat, ily módon az a hitelösszeg, amely - a 
többi tényezőt, feltételt adottnak tekintve - visszafizetési kockázat nélkül felvehe-
t " o. 

A CLF módszer alapján a pénzügyi kapacitás mértéke az önkormányzat össze
vont, nettósított, a központi információs rendszerbe a MÁK-on keresztül leadott 
éves költségvetési beszámolójának 80-as űrlapjában szerepeltetett adatok alap
ján került meghatározásra. A 2007-2010 közötti időszakban az Önkormányzat 
CLF módszer szerint besorolt kiadásainak és bevételeinek főbb jogcímek szerinti 
alakulását a jelentés 2/a. számú melléklete tartalmazza. 

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását részletesen a hatá
lyos számviteli előírások szerint készült, összevont éves költségvetési beszámo
lók adataira alapozva mutatjuk be. A bevételek és kiadások működési, vala
mint felhalmozási jogcímekre történő elkülönítését az éves költségvetési be
számolók, a zárszámadási rendeletek, továbbá- amely jogcímek29 esetében er
re más lehetőség nem volt - az Önkormányzat adatszolgáltatása szerinti meg
bontás alapján végeztük el. A bevételek elemzése során figyelembe vettük a ko
rábbi években keletkezett pénzmaradvány felhasználásából származó pénzfor
galom nélküli bevételeket is. A 2007-2010 közötti időszakban az Önkormány
zat bevételeinek és kiadásainak, továbbá adósságszolgálatának alakulását a 
jelentés 2/b. számú melléklete tartalmazza. 

29 Az előző évi maradvány visszafizetésének, az előző évi pénzmaradvány átadásának 
és átvételének, a kamatkiadásoknak, az egyéb pénzforgalom nélküli kiadásoknak, a 
hozam- és kamatbevételeknek, az átengedett adóknak, a költségvetési támogatások
nak, továbbá az előző évi pénzmaradvány igénybevételének működési és felhalmozási 
részre történő megosztásához az Önkormányzat által szolgáltatott adatokat vettük fi
gyelembe. 
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A működési és felhalmozási egyensúly alakulása 
CLF módszer szerinti önkormányzati adatok 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2007 év 2008 év 2009 év l 2010 év l 
Folyó bevételek 18 154 888 18 976 420 16 323 602 16 650 07: 

Folyó kiadások 17 055 426 17 725 745 16 174 610 16 952 471 
Működési jövedelem 1 099 462 1 250 675 148 992 -302 39( 

Nettó működési jövedelem 
1 089 183 1 081 524 100 879 -398 62: 

= működési jövedelem - tőketörlesztés 
Felhalmozási bevételek 886 427 243 011 425 351 556 59 

Felhalmozási kiadások 2 448 143 1 134 810 687 549 1 608 32 
Felhalmozási költségvetés egyenleqe -1 561 716 -891 799 -262 198 -1 051 73 

Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció -462 254 358 876 -113206 -1 354 13( 
Finanszírozási műveletek egyenleqe 3 838 376 -268 101 451 134 -191 31 

Tárgyévi pozíció 3 376 122 90 775 337 928 -1 545 44~ 
Egyéb tájékoztató adatok 
Összes kötelezettséq* 5 724 735 6 010 752 7 023 937 8 267 95~ 

ebből rövid lejáratú 1 411 611 1 321 290 2 320 533 2 356 51 E 
Folyószámlahitel napi átlaaos állománya** 152 136 309 207 693 349 69761f 
Munkabérhitel napi átlagos állománya** o o o c 
Egyéb likvidhitel napi átlagos állománya** o o o c 
Egyéb finanszírozásba vonható eszközök összesen: 4 884 141 4 904 858 5 242 675 3 697 232 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 307 307 196 19E 

Hosszú lejáratú bankbetétek o o o c 
Ertékpapírok 70 058 o o c 
Pénzeszközök (ideaen Pénzeszközök nélkül\ 4 813 776 4 904 551 5 242 479 3 697 03E 

• Az összes kötelezettséget a passzív pénzügyi elszámolások nélkül vettük figyelembe, mert a passzívák a pénzmaradvány 
elszámolás tételei közé tartoznak. 

"A folyószámla , az egyéb likvid és a munkabér megelölegezési hitel átlagos állományát 365 nappal számítottuk. 

A 2007-2010 közötti időszakban az Önkormányzat - pénzforgalmi -
kiadásainak és bevételeinek főbb jogcímek szerinti alakulását a jelentés 
2/a. számú melléklete tartalmazza. 

A vizsgált időszakban az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlege, 
működési jövedelme 2007-2009 . években pozitív, 2010. évben negatív össze
gű volt, amelyet a következő ábra szemléltet: 

----- -~~- - - ~-----------

Működési jövedelem (adatok millió Ft-ban) 

30000 .----------------------------~ 

l 20 OOO 
149 

10 OOO 

o L___J_ __ 

2007. év 2008.év 2009.év 2010.év 
~--~ 

o Folyó bevételek ~- Folyó kiadá~ 
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A folyó költségvetés egyenlege működési forrástöbblet volt, amely a 2007-
ben a folyó kiadások 6,4%-át (1099 millió Ft-ot), a 2008-ban 7,1 %-át (1251 
millió Ft-ot), a 2009-ben 0,9%-át (149 millió Ft-ot) jelentette. A 2010-ben a fo
lyó költségvetés egyenlege működési forráshiány, a folyó kiadások 1,8%-a (302 
millió Ft) lett. 

A működési forráshiány finanszírozása folyószámlahitelből, előző évek 
tartalékainak felhasználásából, továbbá fejlesztési és működési céllal kibocsá
tott kötvényből történt. 

A folyószámlahitel napi átlagos állománya a 2007-2010. évek között több mint 
4,5-szeresére (152 millió Ft-ról 698 millió Ft-ra) nőtt. 

Az Önkormányzatnak a 200 7. év végére egyrészt üzletrész értékesítésébőP0 kép
ződött tartalék, amely kizárólag az Önkormányzat kötelező feladatait szolgáló 
fejlesztési célra volt fordítható. Az Önkormányzat kimutatása szerint a 2006. év
ben fejlesztési célra 115 millió Ft-ot, a 2007. évben 122 millió Ft-ot, a 2008. évben 
pedig 77 millió Ft-ot használt fel. A 2009. évben forrásfelhasználás nem történt. 
A 2010. évben a Közgyűlés a 86/2010. (IX. 10.) számú határozatával engedélyez
te az Önkormányzat által támogatott fejlesztési célokra való felhasználást is, 
amelyre 200 millió Ft-ot fordítottak. Az egyszeri üzletrész értékesítéséből származó 
bevétel működési célú felhasználását a Közgyűlés a 6/2011. (II. 18.) számú hatá
rozatával tette lehetővé. Az Önkormányzat kimutatásaszerint 2011. március 31-
éig 150 millió Ft-ot használtak fel működési célra. A vagyonelem értékesítéséből 
származó egyszeri bevételek működési célú kiadások finanszírozására való fordí
tása a vagyon csökkenés folyamatát jelzi, egyidejűleg a pénzügyi egyensúly fenn
tarthatóságának kockázatát növeli. 

Az Önkormányzat a 200 7. évben kibocsátott kötvényből származó bevételt fel
halmozási és működési célokra, hitelkiváltásra több évre ütemezve használta 
feP1. A kötvényből átmenetileg szabad források és a befektetésükből realizált ho
zamok32 a 2007-2010. évek között költségvetési gazdálkodás során keletkező tar
talék részét képezték. 

Az Önkormányzat mérlegében kimutatott kötelezettségein33 belül a 2007-2010 
közötti időszakban a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 21% és 33% kö
zött mozgott. Az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló pénz és tőkepi
aci kötelezettsége 4570 millió Ft-ról közel 1,4-szeresére 6188 millió Ft-ra nőtt a 
vizsgált időszak végére, a rövid lejáratú (folyószámla) hitel állományának 
emelkedése és a kötvénykibocsátás miatt. 

Az Önkormányzat hosszúlejáratú hitelt 2007-2008. években vett fel, amelynek 
mérlegben kimutatott állománya a törlesztések miatt a vizsgált időszakban 

30 Az Önkormányzat a 103/2005. (IX. 23.) számú határozatával értékesítette a 
ZALATOUR Kft-ben lévő 100%-os üzletrészét 1230 millió Ft-ért, amelyből a bevétel 
2006-2007. években realizálódott. 
31 A kibocsátott 305 7 millió Ft kötvénybevételből 2006 millió Ft-ot- 65,6%-át- használt 
fel a 2010. évben és 2011. március 31-ig. 
32 Az Önkormányzat kimutatása szerint 2008. évtől 2011. március 31-éig 780 millió Ft 
bevételt realizáltak, amelyet teljes egészében működési kiadásai fedezetére fordított. 
33 Passzív pénzügyi elszámolások nélküli 
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20,35%-kal (240 millió Ft-tal) csökkent. Működési célú hitelállománya 2009. év
től növekedett34

• A 2007. évben kibocsátott kötvény törlesztése, beváltása 2011. 
évben kezdődik. Az Önkormányzat ezt első ízben 2011. április 30-án teljesítette 
320 ezer CHF összegben. 

A rövid lejáratú kötelezettségek év végi állománya 2010-ben 2357 millió Ft-ot 
tett ki, amely 945 millió Ft-tal (66,9%-kal) volt több a 2007. évi rövid lejáratú 
kötelezettségállománynál. A rövid lejáratú kötelezettségeknek a szállítói állo
mány 2007-ben 907 millió Ft-tal a 64,2%-át, 2008-ban 920 millió Ft-tal a 
69,7%-át, 2009-ben az 1662 millió Ft-tal a 71,6%-át, míg 2010-ben 1294 mil
lió Ft-tal a 54,9%-át adta. A szállítói kötelezettségek a vizsgált időszakban 907 
millió Ft-ról 1294 millió Ft-ra, azaz közel másfélszeresére nőttek. 

Az Önkormányzat pénzügyi kapacitása a 2007-2009. években pozitív, a 2010. 
évben negatív értéket mutatott. A nettó működési jövedelem35 értéke a fo
lyó költségvetési pozíció mellett az adott költségvetési év adósságtörlesztésének 
hatását is tükrözi. 

Az Önkormányzat nettó működési jövedelmének évenkénti alakulását az aláb
bi ábra szemlélteti: 

Nettó működési jövedelem alakulása (adatok millió Ft-ban) 

1500 .---------------------------------------------------~ 

1 089 1 082 
1 OOO --------

500 

200?. év 2008 . év 2009.év 2010 . év 

---------

- Nettó rnűködési jövedelem= Működési jövedelem - Tőketörlesztés 

A folyó költségvetés egyenlegének és a tőketörlesztésre (hiteltörlesztés és forga
tási és befektetési célú értékpapírok beváltása) fordított összegeknek évenkénti 
különbözete, vagyis a nettó működési jövedelem 2007-ben 1089 millió Ft volt, 
addig 2010-ben már meghaladta a -399 millió Ft-ot. A pénzügyi kapacitás fo-

34 A likvid hitelek esetén az elemi beszámolóban kimutatott hitelfelvétel 2009. évben 
255 millió Ft, 2010. év végén 279 millió Ft volt. Ezzel szemben a mérlegben kimutatott 
rövidlejáratú hitelkötelezettség - a bankkivonattal egyezően - 421 millió Ft, illetve 
700 millió Ft volt. 
35 Pénzügyi kapacitás 
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lyamatos romlását meghatározó mértékben a folyó bevételek és kiadások kü
lönbségéből származó működési jövedelem36 nagyarányú csökkenése okozta. 

A 2007-2010. években az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 
egyenlege folyamatosan negatív összegű volt, amelyet a következő ábra 
szemléltet: 

Felhalmozás i költségvetés egyenlege (adatok millió Ft-ban) 

300 0 

200 0 

1000 

o 
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

o Fe lhalmozási és tőkeje llegű bevételek 1!11 Felhalmozási és tőkeje llegű kiadások 

A felhalmozási forráshiánynak a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokhoz vi
szonyított aránya 2007-ben 63,8% (1562 millió Ft), 2008-ban 78,6% 
(892 millió Ft) 2009-ben 38,1% (262 millió Ft) 2010-ben 65,4% (1052 millió Ft) 
volt. 

A felhalmozási forráshiány finanszírozása rövid, illetve hosszú lejáratú hitelek
ből, kötvénykibocsátásból, továbbá a vizsgált időszak alatt képződött tartalék
ból- hasonlóan a működési forráshiányhoz- történt. 

Az Önkormányzatnak a CLF módszer szerint a folyó - és a felhalmozási költ
ségvetésében37 a 2008. év kivételével - amikor 359 millió Ft bevételi többlet38 

volt kimutatható - minden évben forráshiány jelentkezett (2007. évben 463 
millió Ft, 2009-ben 113 millió Ft, míg 2010. évben már 1354 millió Ft). 

36 A 2007. évi 1099 millió Ft-ról a 2008. évi 151 millió Ft-os emelkedést követően 2009. 
évre 1102 millió Ft-tal csökkent, majd 2010. évre -302 millió Ft lett, amely azt jelentette, 
hogy ekkor az Önkormányzat folyó kiadásai meghaladták folyó bevételeit. Ezen túl az 
Önkormányzat tőketörlesztési kötelezettsége a 2007. évi 10 millió Ft-ról a 2010. évre 96 
millió Ft-ra emelkedett úgy, hogy 2008-ban 169 millió Ft, míg 2009-ben 48 millió Ft 
volt. 
37 Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció, amely figyelmen kívül hagyja a pénz
forgalom nélküli bevételeket és kiadásokat. 
38 Ekkor a működési (folyó) költségvetés többlete fedezte a felhalmozási költségvetés hi
ányát. 
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Az Önkormányzat finanszírozási műveletei egyenlegének 2007-2010. évek
beni alakulását a következő ábra szemlélteti: 

Finanszírozási m űveletek egyenlege (adatok nillió Ft-ban) 

-268 -191 
-1000 ~----------------------------------------------~ 

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

A finanszírozási többlet azt jelzi, hogy az éves költségvetések végrehajtása so
rán szükség volt a pénzkészlet felhasználásán túl külső finanszírozás igénybe
vételére is. A finanszírozási célú műveleteket a vizsgált időszakban a jelentés 
2/a. számú mellékletének 4.1-4.8 pontjai részletezik. 

A vizsgált időszakban a passzív pénzügyi elszámolások nélküli kötelezettségek 
5725 millió Ft-ról 8268 millió Ft-ra emelkedtek, amely együtt járt a kamatki
adások növekedéséveL Ugyanakkor a szabad pénzeszközök befektetése révén a 
kapott kamatok folyamatosan meghaladták a fizetett kamatokat. 

A 2007-2010 között az önkormányzat összesen l 869 874 ezer Ft kamatbevételt 
számolt el, amely a teljes kamatráfordítás (400 334 ezer Ft) 467,1%-át tette ki. 

A keletkezett jelentős kamatbevételeket azonban működési kiadások fedezetére 
fordították, amely gazdálkodási, illetve a nem realizálódott árfolyamvesztesé
gek miatt a kötvény beváltási, visszafizetési kockázatát jelenti. 

Az Önkormányzat kamatbevételeinek és kamatkiadásainak alakulását a kö
vetkező ábra mutatja: 

Kamatbevételek és kiadások alakulása 
(adatok millió Ft-ban) 

800 ~----------------y=~~----------------------~==~~~ 
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Az Önkormányzat zárszámadási rendeleteiben a működési és fejlesztési hi
ányt/többletet a hagyományos költségvetési szerkezet alapján - amely figye
lembe vette a pénzforgalmi bevételeken és kiadásokon túl a pénzforgalom nél
küli bevételeket és kiadásokat is - mutatta be39

, amelyről a jelentés l. számú 
melléklete nyújt tájékoztatást. Az Önkormányzatnak hagyományos költségve
tési szerkezet szerint a működési- és a felhalmozási költségvetésében együttesen 
- az általunk alkalmazott CLF módszerrel megállapítottakkal szemben - min
den évben bevételi többlet volt kimutatható (2007. évben 163 millió Ft, 2008-
ban 949 millió Ft, 2009-ben 468 millió Ft, míg 2010. évben már 518 millió Ft). 

2.2. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása 

28 

Az Önkormányzat 2007-2010. évek között realizált- OEP támogatás nélküli
főbb bevételi jogcímeinek számszaki adatait az alábbi táblázat részletezi és a 
grafikon mutatja be: 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2007.év 2008. év 2009.év 2010.év 

Illetékbevétel l 632 868 l 925 074 l 654 116 l 137 833 
Szja és állami támogatás 
(OEP nélkül) 4 072 372 4 273 395 3 565 843 2 874 983 
Egyéb saját bevétel 2 474 544 2 222 151 2 269 502 3 625 373 

Összes működési bevétel 8 179 784 8 420 620 7 489 461 7 638 189 
~~ --

10 OOO 

Az önkormányzat müködési bevételei OEP támogatás nélkül 
adatok m ill iá Ft-ban 

8 OOO 

6 OOO 

4 OOO 

2 OOO 

200?. év 2008.év 2009. év 2010.év 

o liletékbevétel Sz ja és állami támogatás (OEP nélkül) o Egyéb saját bevétel 

Az Önkormányzatnál az illetékbevétel a 2007. évben a 2006. évhez képest40 

jelentősen, 457 millió Ft-tal (21,9%-kal) csökkent. A csökkenésben szerepet ját
szott az Illetékhivatalnak- 2007. január l -jétől - az APEH-hoz történő átszer
vezése is, miután az évente realizált illetékbevételekből (központi intézkedés 
következtében) évi 8,5% elvonásra került az adminisztrációs feladatokra. A be
szedés költségeire elvont pénzösszeg minden évben kevesebb volt, mint amek-

39 Nincs kötelező előírás a működési és fejlesztési hiány megállapításának módjára. 
40 A 2006. évben az illetékbevétel 2 090 173 ezer Ft volt. 
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kora költségvetési kiadást jelentett korábban az Illetékhivatal működtetésé1 az 
Önkormányzatnak. 

Az Illetékhivatal működtetésével kapcsolatos kiadások megszűnése és az admi
nisztrációs feladatokra visszatartott 8,5% között 200 7 -ben 198 millió Ft pozitív 
különbözet jelentkezett, de a vizsgált időszakban jelentkező 457 millió Ft-os be
vételcsökkenésnek ez csak a 43,4%-át tette ki. Az illetékbevétel 2008-ban növe
kedett, amikor az előző évihez képest 292 millió Ft-tal (17,9%-kal) nőtt. A 2008-
ról 2009-re 271 millió Ft-os (14,1 %-os) csökkenés következett be, majd a 2010. 
évben az előző évhez viszonyítva a csökkenés 516 millió Ft (31,2%-os) volt. A 
2006. évben realizált illetékbevételhez képest a 2010. évi illetékbevétel közel fe
lére esett vissza, a csökkenés 952 millió Ft, azaz 45,6% volt. 

Az átengedett szja és az állami támogatások együttes összegé2 a 2008. 
évi 201 millió Ft-os (4,9%-os) növekedést követően a központi támogatás kivo
nás hatására43 folyamatosan és jelentős mértékben csökkent. Az előző évihez 
képest 2009. évben 707 millió Ft-tal (16,6%-kal), 2010. évben további 691 mil
lió Ft-tal (19,4%-kal) kapott kevesebb forrást az Önkormányzat az államtól eze
ken a jogcímeken. A 2010. évre az átengedett szja és az állami támogatások 
együttes összege a 2007. évinek 70,6%-a, 2 875 millió Ft volt. A változást a 
normatíváknak a járulékváltozások miatti központi csökkentése, valamint a 
megyei önkormányzatokat érintő forráselvonás mellett, az ellátatti létszám 
visszaesése idézte elő. 

Az egyéb saját működési bevételek közel 60%-a az intézményi működési 
bevételekből44 realizálódott a vizsgált időszakban. Az intézményi működési be
vételek jogcímen realizált bevételek összege a 2007. évről a 2009. évre összesen 
252 millió Ft-tal (15,6%-kal) csökkent45

, majd 2009. évről a 2010. évre 135 mil
lió Ft-os (9,9%) növekedés történt, amelyet nagyrészt az Áfa bevételek46 növe
kedése, illetve a térítési díjak (szociális ellátások, étkezés) növekedése eredmé
nyezett. Az egyéb saját működési bevételek átlagos közel 20%-át a támogatás
értékű működési célú bevételek (OEP támogatás nélküli rész) adták, amelyek 
jellemzően nem beruházási célú EU projektek, egyéb pályázatok elnyert támo
gatási forrásai és más önkormányzatok intézmények működési támogatása
ként átadott forrásai voltak. 

A társadalombiztosítási alapból származó bevétele a Kórháznak a 200 7. évben 
9110 millió Ft volt, amely- a 2009. évi 8 746 millió Ft-os mélypontot követően
a 2010. év végére 9539 millió Ft-ra (4,7%-kal) emelkedett. 

41 A 2006. évben az Illetékhivatal működtetésére 350 millió Ft-ot fordítottak. Az éves il
letékbevétel 8,5%-a 2007-ben 152 millió Ft, 2008-ban 179 millió Ft, 2009-ben 154 mil
lió Ft, 2010-ben 106 millió Ft volt. 
42 figyelembe véve a költségvetési kiegészítések és visszatérülések értékét is 
43 a 2007. évi bázishoz képest 
44 amely elszámolt értéke 2007. évben 1617millió Ft, a 2008. évben 1436 millió Ft, a 
2009. évben 1365 millió Ft és a 2010. évben 1499 millió Ft volt 
45 feladat átszervezések, feladat átadás miatt 
46 a fordított Áfa elszámolás miatt 
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Az Önkormányzat 2007-2010. évek között realizált felhalmozási bevételei a 
vizsgált időszakban a következőképpen alakult (a táblázatban szereplő adatok 
ezer Ft-ban vannak): 

Megnevezés 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 

Tárgyi eszköz értékesítés 52 519 109 857 210 164 28 559 
Állami támogatás l 241 033 555 667 39 832 35 907 
Átvett pénzeszköz 108 136 34 407 14 716 57 916 
Egyéb felhalmozási bevétel 748 879 806 263 510 051 504 294 
Felhalmozási tartalék 306 957 369 149 368 488 l 379 498 
Összes felhalmozási bevé-
tel 2 457 524 1875 343 1143 251 2 006 174 

Az Önkormányzatnak tárgyi eszközértékesítésből-a 2009. év kivételével, ami
kor e tételen felhalmozási bevételként 210 millió Ft-ot (részaránya 18,4%) reali
záltak - nem származott számottevő bevétele. 

A vizsgált 2007-2010. években összesen tárgyi eszközértékesítés címen 401 millió 
Ft bevételt realizált az Önkormányzat, amely az itt kimutatott összes felhalmozá
si bevétele 5,4%-át jelentette. A 2008. évben egy üzletrész és két ingatlan értékesí
téséből 83 millió Ft bevétele keletkezett, amely a tárgyi eszközértékesítés 75,6%-a. 
A 2009. évben ingatlanok, önkormányzati lakások, illetve egy intézmény 9 db 
gépkocsijának az értékesítéséből realizálták a kimutatott bevételt. A 2010. évben 
a tárgyi eszközértékesítés 91 %-át a Hivatal realizálta közel 26 millió Ft összegben 
termőföld, kisbusz és ingatlan értékesítésbőL 

Az Önkormányzat minden esetben, határozatban döntött az értékesítésre kije
lölt ingatlanok köréről. 

Állami támogatás címen felhalmozási bevétele a 200 7. évben az Önkor
mányzatnak egyrészt (54,4%-ban) a címzett támogatással megkezdett Kórház 
épületének rekonstrukciója és bövítése III. ütem kapcsán 660 millió Ft összeg
ben, másrészt 553 millió Ft összegben a kistérségi idősellátó modell (idősek ott
honának fejlesztése, rekonstrukciója) megvalósítása kapcsán keletkezett. A 
2008. évben címzett támogatásból (522 millió Ft) végezték el a kistérségi idősel
látó modell (idősek otthonának fejlesztését, rekonstrukcióját) megvalósítását. A 
2009. és 2010. években az állami támogatások 68%-a központosított előirány
zat volt. 

Az államháztartásan kívülről átvett pénzeszközökben a szakképző iskolák 
által szakképzési hozzájárulás címén átvett fejlesztési források szerepeltek. Az 
egyéb felhalmozási bevételek tartalmazták a privatizációs bevételeket, az 
osztalék és hozam bevételeket, a kamat és egyéb folyó bevételeket, illetve tá
mogatásértékű felhalmozási bevételeket. Ez utóbbi bevételek az EU, illetve pá
lyázatokon elnyert központi forrásból származó támogatások voltak. A 200 7. 
évben egyéb felhalmozási bevételek 82,9%-a osztalék, részesedés bevétel47 volt, 
míg 2008-2009. években 85,3% és 56,5%-ot a kibocsátott kötvény és az egyéb 
szabad pénzeszközei lekötéséből származó felhalmozási kamatbevételek 

47 Ezen a címen a 2005. évben értékesített ZALATOUR Kft üzletrész 2007. évben esedé
kes részlete szerepelt 621 millió Ft összegben. 
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(688 millió Ft és 288 millió Ft) jelentettek. Az évenkénti nagy összegű felhal
mozási tartalék a kibocsátott kötvény felhalmozási részének betétként való 
lekötéséből származott. 

2.3. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása 

Az Önkormányzat 2007-2010. évek között realizált működési kiadásai főbb 
jogcímek szerinti bontásban a következők voltak (az adatok ezer Ft-ban szere
pelnek a táblázatban): 

Megnevezés 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 

Működési kiadások 17 024 786 17 564 784 16 063 490 16 910 499 
Működési kiadások (kamat 
kiadás nélkül) 17 019 043 17 555 984 16 036 252 16 903 462 

Kamatkiadás 5 743 8 800 27 238 7 037 

Személyi juttatások 7 637 230 7 551 973 7 019 404 7 078 919 
Munkaadókat terhelő járulé-
kok 2 413 459 2 351 654 2106 700 l 845 372 

Dologi kiadások 6 513 420 7 164 722 6 423 718 7 480 481 

Egyéb folyó kiadások 75 933 61026 77 818 163 837 
Támogatások, elvonások, 
egyéb folyó átutalások 128 590 150 334 146 034 127 899 
ebből: működési célú pénz-
eszköz átadás lll 500 114 891 120 0 75 91 723 
Előző évi működési célú 
pénzmaradvány átadás, visz-
szafizetés 134 678 60220 125 854 83 596 

Az Önkormányzat működési kiadása 2007. december 31-ről 2010. december 
31-re OJ%-kal csökkent (17 025 millió Ft-ról16 910 miUió Ft-ra). 

Az Önkormányzat 2010-ben a működési költségvetéséből 8924 millió Ft-ot 
(52,8%-át) személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulé
kokra fordította, az üzemeltetést, intézményfenntartást biztosító dologi kiadá
sokra 7480 millió Ft (44,2%) jutott. A működési kiadásokon belül a személyi 
juttatások és járulékok aránya a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent a 
200 7. évi 59%-ról, a 2010. évi részarányuk 52,8% volt. 

A járulékokkal növelt személyi juttatások 2008-ban és 2009-ben 147 millió Ft
tal (1,5%-kal), illetve 778 millió Ft-tal (7,8%-kal) csökkentek az előző évhez ké
pest, míg a 2010. évben 202 millió Ft-os (2,2%-os) volt a csökkenés. A 2010. év
ben a járulékokkal növelt személyi juttatások a 200 7. évben e címen teljesített 
kiadásoknál 1126 millió Ft-tal (11,2%-kal) voltak alacsonyabbak. 

A dologi kiadások az Önkormányzatnál 2010. évben a 2007. évi szintnél 
967 millió Ft-tal (14,8%-kal) voltak magasabbak. A dologi kiadások szintje hul
lámzó volt. A 2008. évben 651 millió Ft-tal (10%-kal) az inflációt meghaladó 
mértékben48 emelkedtek. A 2009. évben 741 millió Ft-tal (10,3%-kal) alatta ma
radtak az előző évinek49

• A 2010. évben 105 7 millió Ft-tal (16,4%-kal) nőtt az 

48 KSH fogyasztói árindex 6,1% 
49 az infláció 2009-ben 4,2% volt 
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előző év dologi kiadásokhoz képest, itt a növekedés üteme szintén az inflációt 
meghaladó (4, 9%) volt. A vizsgált időszak alatt bekövetkezett növekedés ellen
tételezése a központi forráselosztásban nem jelentkezett. Fedezetét az Önkor
mányzat saját döntése alapján a végrehajtott kiadáscsökkentő, bevételnövelő 
intézkedések mellett, kötvény működési célú felhasználásából és rövid lejáratú 
hitelekből biztosította. 

A működési célú pénzeszközátadások nagysága 200 7. évről 2008. évre 
112 millió Ft-ról 115 millió Ft-ra, azaz 3%-kal nőtt, amely 2009. évben az előző 
évhez képest további 120 millió Ft-ra (4,5%-kal) emelkedett. A 2010. évben a 
bevételek jelentős csökkenése miatt a működési célra átadott pénzeszközöket 
92 millió Ft-ra (23,6%-kal) csökkentette a Közgyűlés. A működési célú pénzesz
közátadások csökkentése a 2010. évre már 20 millió Ft-tal (17,7%-kal) csökkent 
a 200 7. évi szinthez képest. 

Az Önkormányzat működési kiadásaiban alig változott a kórházi 
kiadások súlya (55,6% és 58,7% között volt) az egyéb fenntartott intézmé
nyekben felmerülő működési kiadásokhoz képest. A Kórházon kívüli intézmé
nyekben teljesített működési kiadások összege 2007. évben 7 565 millió Ft volt, 
amely az összes működési kiadás 44,5%-át tette ki, ez az arány 2010. év végére 
7 100 millió Ft-ra (44,1 %-ra) csökkent. A Kórház nélküli kiadásokban jelentke
ző tendenciák a közoktatási, szociális és gyermekvédelmi, igazgatási és egyéb 
intézményekben biztosított feladatellátást jellemzik. 

Az Önkormányzatnak a Kórházon kívüli intézményeiben a működési kiadások 
a vizsgált időszakban a következőképpen alakultak (adatok ezer Ft-ban szere
pelnek): 

Megnevezés 2007.év 2008. év 2009.év 2010.év 

Működési kiadások 7 564 975 7 247 575 6 957 408 7 048 369 

Működési kiadások (kamat kiadás nélkül) 7 559 232 7 238 775 6 930170 7 041 296 

Kamatkiadás 5 743 8 800 27 238 7 073 

Személyi juttatások 4 139 171 3 931 510 3 667 305 3 693 787 

Munkaadókat terhelő járulékok l 280 974 l 202 653 l 062 270 932 323 

Dologi kiadások l 684 312 l 632 767 l 723 039 l 936 833 

Egyéb folyó kiadások 75 933 61026 77 818 163 837 
Támogatások, elvonások, egyéb folyó át-
utalások 128 431 134 544 137 160 107 562 

ebből: működési célú pénzeszköz átadás lll 470 114 891 120 075 85 650 
Előző évi működési célú pénzmaradvány 
átadás, visszafizetés 134 678 60 220 125 854 83 596 

Önkormányzati szinten a 2007. évhez képest a 2010. évben a működési kiadá
sok 114 millió Ft-os (0,7%-os) csökkenése volt megfigyelhető, addig a Kórház 
nélkül intézmények esetében ugyanebben az időszakban 517 millió Ft-ot jelen
tő (6,8%-os) csökkenés jelentkezett, mivel a járulékokkal növelt személyi jutta
tások csökkenése a többi intézménynél intenzívebb50 volt. A Kórház nélküli 
működési kiadások 65,2%-át (4626 millió Ft) tették ki a személyi juttatások és 

50 A csökkenés az intézményeknél 794 millió Ft (14,6%), míg a Kórháznál 332 millió Ft 
(7,2%) volt. 
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járulékaik a 2010. évben, a dologi kiadások (1937 millió Ft) aránya pedig a 
működési kiadások 27,3%-a volt. 

A kórházon kívüli intézményekben 10,8%-kal (445 millió Ft) csökkentek a sze
mélyi juttatások a 2007. évről a 2010. évre, amelynek az önkormányzati szintű 
mutatónál (7,3%-os) magasabb alakulása azt tükrözi, hogy az egészségügyi 
ágazatban a létszám és a bérek csökkenése nem mutatott hasonlóságot a más 
ágazati feladatokat ellátó intézményekéveL 

A vizsgált időszakban a munkaadókat terhelő járulékok jelentős51 csökkenése 
következett be, amely egyrészt a kifizetett személyi juttatások, másrészt a járu
lékok mértékének csökkenésével volt összefüggésben. A járulékok csökkenése 
miatt felszabaduló forrásokat azonban a kormányzat az önkormányzati al
rendszernek nyújtott állami támogatásokból levonásba helyezte, így a járulék
csökkenés az Önkormányzatnál érdemi megtakarítást nem okozott, mivel ál
lami forráscsökkenéssei járt együtt. 

Az Önkormányzat nem egészségügyi intézményeinél realizált dologi kiadások 
az önkormányzati szintű dologi kiadások hullámzását nem követte, a 2008. év
től emelkedett. Volumenében mindössze 304 millió Ft növekedést jelentett 
2010. évre. Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak több mint felét realizá
ló Kórház adatai nélkül az intézmények dologi kiadásai 2008. évben 52 millió 
Ft-tal (3,1 %-kal) alatta maradtak az előző évinek, 2009-ben 90 millió Ft-tal 
(5,5%-kal) emelkedtek, majd 2010. évben ismét emelkedtek 214 millió Ft-tal 
(12,4%-kal). 

A Kórháznál - az önkormányzati összes dologi kiadáshoz hasonlóan- hullám
zó tendencia mutatkozott a teljesített dologi kiadások alakulásában. A 2008-
ban 14,6%-kal haladta meg az előző évit, ennek mértéke 703 millió Ft volt. A 
2009. évben a többi intézménynél erőteljesebben, 831 millió Ft-tal (15%-kal) 
csökkent, majd 2010. évben ismét 17,9%-os növekedés volt, amely nominálisan 
843 millió Ft-ot jelentett. 

A Kórház OEP finanszírozása hullámzó volt, likviditási gondok jelentkeztek az 
évek között, nem tudta kifizetni a tárgyévben jelentkező dologi kiadásainak egy 
részét, így azzal a szállítói állománya emelkedett, a dologi kiadása viszont csök
kent. A következő évben pedig több forráshoz jutott kifizette szállítóit, így dologi 
kiadásai emelkedtek. 

Az Önkormányzat 2007-2010. évek között a Kórház működési kiadásaihoz52 

814 millió Ft-tal járult hozzá, amelyet központosított állami támogatásokból 
fedezett. A kórházi működési támogatások a központi bérpolitikai intézkedé
sekhez, a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletköltség fedezetéhez, a 13. 
havi juttatások kifizetéséhez, kereset kiegészítésekhez kapcsolódtak. Ezeknek a 

51 Önkormányzati szinten 2010. évi teljesítés 1845 millió Ft 23,5%-os csökkenést jelent a 
2007. évi adatához képest. A Kórház nélküli intézmények esetén a 2007. évi 1281 mil
lió Ft-tal szemben 2010. évben 349 millió Ft-tal kevesebbet (27,2%-os csökkenés) teljesí
tettek. 
52 önkormányzati támogatás formájában 
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kiadásoknak a fedezete így nem OEP támogatás, hanem egyéb, az Önkor
mányzat által igénybevett központi forrás volt. 

A kórházak működésének finanszírozására az OEP támogatás szolgál, míg a 
fejlesztési kiadások fedezetét az önkormányzatoknak kell biztosítani intézmé
nyeik számára. A működési célú önkormányzati támogatáson felül 2007-2010. 
évek között a Kórház-fejlesztési célra forrást nem kapott, mivel a fejlesztéseket a 
Hivatal bonyolította. 

Az Önkormányzat a 2007-2010. években a Kórház fejlesztésére 2151 millió Ft-ot 
költött, teljesített beruházási kiadásként, amely az összes fejlesztési kiadása 
44,5%-a volt. Ennek legnagyobb hányada (58,7%-a) 2007. év előtt indult Kórház 
rekonstrukció III. üteme, amelyre a teljesített kiadás 1263 millió Ft volt. Ehhez 
660 millió Ft hazai forrást használtak fel. Egészségügyi gép- műszer beszerzésre 
az Önkormányzat 747 millió Ft-ot (34,7%) költött a vizsgált időszak alatt. A 
2010. évben indult az SOl szintű sürgősségi osztály kialakítása, amelynek terve
zett bekerülési költsége 711 millió Ft (ennek 84,9%-a uniós forrás) , ebből a vizs
gált időszakban 44 millió Ft kiadást teljesítettek. A 2011. évben indult a struktú
raváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pro
jekt, amelynek tervezett bekerülési költsége 4782 millió Ft (ennek 88, 2%-a uniós 
forrás), ebből az előkészítéshez kapcsolódóan a vizsgált időszakban 96 millió Ft 
kiadást teljesítettek 

A támogatások évenkénti alakulását a következő grafikon mutatja be: 
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Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési kiadásainak 
aránya váltakozott 2007-2010. évek között. A felhalmozási kiadások aránya 
12,7%, 6,9%, 4,7%, majd 8,9% volt. 
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A kiadások összetételének változását a következő grafikon szemlélteti: 

Az önkormányzati működési és felhalmozási kiadások alakulása 
(adatok m illió Ft-ban) 
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A 2007-2010. években a 10 millió Ft teljes bekerülési költség feletti beruházások 
és felújítások száma 33 db volt, a 10 millió Ft alatti fejlesztésekkel (melyek ará
nya az összes beruházási kiadásan belül 10,6%) együtt 4838 millió Ft kiadást 
számoltak el, 2011 -ben 10 uniós projekt magvalósítása van folyamatban. 

Ezen időszakban a három legmagasabb bekerülési költségű beruházások az 
alábbiak voltak: 

• a 4782 millió Ft teljes bekerülési költségű 11 Struktúraváltozást támogató inf
rastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" projekt TIOP támogatás
sal valósul meg. A vizsgált időszakban a teljesített kiadás 96 millió Ft volt, a 
2010. évet követő időszakra vállalt kötelezettség 4686 millió Ft, amelyből 
uniós támogatással 4217 millió Ft-ot terveznek teljesíteni, a fennmaradó 469 
millió Ft önrészt kötvény beváltásából tervezik finanszírozni; 

• a 2006. évben indult "Zala Megyei Kórház rekonstrukció III. üteme" címzett 
támogatással valósult meg. A 2006. évig 345 millió Ft összeggel végezték el a 
fejlesztést, a 2007. évre 1263 millió Ft beruházási összeget fordítottak, amely
ből 660 millió Ft-ot címzett támogatásból fedeztek; 

• az "Idősek Otthona fejlesztés, rekonstrukció Zalabaksa, Szepetnek, Sármellék 
községekben" címzett támogatással valósult meg. A 1407 millió Ft összegű 
beruházásból 2006. évben 62 millió Ft-ot teljesítettek. A beruházási kiadás
ból a 2007-2008. években 553 millió Ft-ot, illetve 522 millió Ft-ot címzett 
támogatásból biztosítottak. 

Az Önkormányzat fejlesztéseivel 2010. évet követő időszakra vállalt kötelezett
sége 5613 millió Ft, amelynek 89,3%-át (5012 millió Ft összegben) uniós forrás-
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ból, a fennmaradó 601 millió Ft-ot a kötvényük fejlesztési forrásrészéből kíván
ják fedezni53

• 

Az Önkormányzat fejlesztési tevékenysége a pályázati kiírósok által 
nagyban befolyásolt. A felhalmozási kiadások önrészének forrásait is fejlesz
tési hitelekből és felhalmozási célú kötvénykibocsátásból finanszírozta. 

3. KöTELEZETTSÉGEK BEMUTAT ÁSA 

3.1. A pénzintézetek felé fennálló kötelezettségek alakulása 

3 6 

Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettségeinek állománya 2006. de
cember 31-től 2010. december 31 -ig 13,5 szeresére, 458 millió Ft-ról 6188 mil
lió Ft-ra nőtt. Fennálló pénzintézeti kötelezettségei kötvény kibocsátásából5

\ 

hosszúlejáratú hitel igénybevételéből, valamint folyószámla hitelek igénybevé
teléből keletkeztek. A hiteleknél közbeszerzési el járás keretében, a kötvénykibo
csátásnál három bank ajánlata közül történt meg a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó pénzintézet kiválasztása. Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettség
vállalásai három bank között megosztva jelentkeztek. 

Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettségei állományának alakulását az 
alábbi ábra szemlélteti: 

A pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek állományának 
alakulása (adatok m illi ó Ft-ban) 
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A devizában kibocsátott kötvénykötelezettség év végi könyvviteli mérleg szerin
ti értékének meghatározásakor az árfolyamváltozás miatti év végi értékeléseket 
a 2007-2010. évek közöttelvégezték az ÖnkormányzatnáL A 2007. évben a 20 
millió CHF névértékben kibocsátott kötvény év végi mérleg szerinti értékéhez 

53 A 2010. év utáni kötelezettség-vállalások forrásösszetételében szereplő terv és várható 
tényadatok között eltérést nem mutatott ki az Önkormányzat. 
54 ZALA MEGYE l. kötvénysorozat 1000 CHF névértékben, 20 OOO db számban 
20 OOO OOO CHF össznévértékben került kibocsátásra 
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(305 7 millió Ft) képest a 2010. évben 4454 millió Ft-ra nőtt, ami 46°/o-os (1397 
millió Ft) növekedést jelentett a kibocsátáskori kötelezettséghez képest. A fo
rint svájci frankhoz viszonyított árfolyamváltozása, valamint a válto
zó karnatmérték miatt az Önkormányzat számára a kötvény visszavá
sárlása kockázatot jelent. 

Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettségvállalásaira minden esetben köz
gyűlési döntés alapján került sor. A kötelezettségvállalásból származó források 
felhasználási céljait meghatározták Az Önkormányzat a kötvény vissza
vásárlásának kamat és tőkefizetési kötelezettségének fedezetét, forrását nem je
lölte meg, a kötvénykibocsátást jóváhagyó határozatában e kötelezettségek 
költségvetésben való megtervezését vállalta. Bemutatta a teljes futamidőre vo
natkozó tőkefizetési kötelezettségét, a kamat %-os mértékének változását, 
azonban a teljes futamidő várható kamat fizetési kötelezettségeinek bemutatá
sát nem tartalmazta. A hosszúlejáratú hitel visszafizetését az Önkormányzat és 
a Kórház közösen vállalta, a forrását konkrétan nem jelölte meg és az előter
jesztés nem tartalmazta a teljes futamidőre eső tőke- és kamatfizetési kötele
zettségeinek részletezését. 

A Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága55 javasolta a Közgyűlés elnökének a kibocsá
tott kötvény kezelésével kapcsolatban Pénz- és Tőkepiaci Tanácsadó Testület 
létrehozásó t. 

Feladatának a devizaalapú kötvény tervezett igénybevételekor és a kamatok fize
tésekor az árfolyamváltozásokból adódó lehetőségek kihasználását, maximális 
nyereség, illetve minimális veszteség elérését határozta meg. Célul tűzte ki a köt
vénykibocsátással kapcsolatban felmerülő adósságállomány optimalizációját, 
amelynek keretében a teljes adósságszolgálat felülvizsgálata szerepelt a futam
idő, törlesztési szerkezet, kamat, devizanem és a kamatfelár tekintetében. A CHF 
alapú kötvény kibocsátása miatt felmerülő kamat- és árfolyamkockázat kezelése, 
a piaci várakozások és azok hatásainak figyelembevételével hosszabb távú stra
tégia meghatározása, a devizaügyletek megkötése előtt az operatív döntések 
meghozatalához a javaslattételt szerepeltették. A Pénz- és Tőkepiaci Tanácsadó 
Testület nem ülésezett, a tagoknak a devizaügyletek megkötése előtt a pénzügyi 
osztályvezető e-mailben adott tájékoztatást, amelyre a tagok megfogalmazták 
észrevételeiket, javaslataikat. Hosszabb távú stratégia meghatározására nem ke
rült sor. Döntéseiket a bankok ajánlatainak összevetésével alapozták meg. 

Az előterjesztések tartalmazták az adósságszolgálatikorlát bemutatását, 
a Közgyűlés döntéseit ennek figyelembevételével hozta meg. Az Önkormányzat 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát a 2007- 2010. 
években nem lépte túl. 

A 2011. év március 31-két követően, a Közgyűlés 2011. április 28-i ülésére készült 
előterjesztésben 500 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételére és a folyószámla
hitelkeret 1200 millió Ft összegben történő meghatározására tettek javaslatot. Az 
adósságszolgálati korlátot a 700 millió Ft összegű folyószámlahitel 2010. évi záró 
állománya nélkül mutatták be. A jogszabályi előírás szerint ezen kötelezettséget 
is figyelembe kell venni, azonban tényleges kötelezettségnövekedés nem történt. 
A pénzügyi helyzetelemzés ideje alatt a folyószámla hitelkeret összegének módo-

55 a 20/2008. (II. 28.) PB határozatában 
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sítására 800 millió Ft összegben történő meghatározására készítettek előterjesz
tést, és a hitelképességi korlát kiszámításánál a folyószámlahitel záró állományát 
figyelembe vették. 

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások teljesítésének (MFB hitel és 
karnato törlesztése) az Önkormányzat a kötvényből származó pénzeszközök fel
használásával tudott eleget tenni. 

Az Önkormányzat 2010. december 31-én CHF-ben fennálló adósságot ke
letkeztető kötelezettségvállalása az alábbi volt: 

Megnevezés 

ZALA ME
GYE I. 

Kibocsátás, 
illetve 

szerződés

kötés idő
pontja 

Összeg 

2007.12.21 20 OOO OOO CHF 

Kibocsá
tási, vagy 
le hívási 
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A ZALA Megye I kötvény ellenértékének 15,2%-át (466 millió Ft) felhalmozási 
kiadásokra 12,2%-át (373 millió Ft) fejlesztési kölcsön és pályázati támogatások 
megelőlegezésére, 32,7%-át (998 millió Ft) működési célokra, 5,5%-át (169 mil
lió Ft) felújításokra és adósságszolgálatra használta fel az Önkormányzat. A 
kötvény 2011. március 31-i záró állománya 10 255 033 CHF, és 1,4 millió Ft 
volt. 

Az Önkormányzat 2010. december 31-én forintban fennálló adósságot ke
letkeztető kötelezettségvállalása a következő volt: 

Kibocsátás idő- Kamat (referen-
Felhasználás Megnevezés 

pontja 
Összeg eia kamat+ 

célja: kamatfelár) 

Hosszú lejáratú 3 havi 
Kórház rekonst-

2006.október 2. 1178 OOO Ft EURIBOR+ hitel 
1,1% rukció III. ütem 

A hosszúlejáratú hitelét a címzett támogatással megvalósuló kórház
rekonstrukció III. ütem saját erő kiváltására, DSA készülékek cseréjére, laborfej
lesztésre használta fel. 

Az Önkormányzat a CHF-ben fennálló pénzintézeti kötelezettségéből a vizsgált 
időszakban 2010. december 31-ig tőkét nem törlesztett, l 215 200 CHF (202,2 
millió Ft) kamatot, valamint 6 millió Ft egyéb költségef6 fizetett. A HUF-ban 
fennálló hosszúlejáratú kötelezettsége után 144 millió Ft tőkét és 164 millió Ft 
kamatot fizetett. 

56 A kötvények esetében jegyzési garanciavállalási díj címén 6 millió Ft-ot határoztak 
meg, amelyet a bank 2007. december 31-ig szakképzési hozzájárulás címén átadott az 
önkormányzat által fenntartott intézmények számára. 
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Az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló hosszúlejáratú pénzintézeti 
kötelezettségeinek várható jövőbeni a teljes futamidőre vonatkozó tőke-, ka
mat- és egyéb fizetési kötelezettsége- az utolsó fizetési kötelezettség alapját ké
pező teljes (alapkamat és kamatfelár) kamat- és egyéb szerződéses kondíciókkal 
számolva- 2011-2013. évek között 350 millió Ft és 2 664 205 CHF, a 2014. év
től pedig 805 millió Ft és 18 875 456 CHF. 

Az árfolyamváltozás hatása is befolyásolja a kötelezettségek alakulását, azonban 
annak mértéke előre pontosan nem határozható meg, csak várakozásokon ala
puló tendenciák jelezhetők. A Számv. tv. 60. § (4) bekezdése meghatározza, hogy 
az árfolyam különbözetet év végén a kötelezettségek vagy követelések között a 
könyvviteli mérlegben nyilván kell tartani, azonban az árfolyam különbözet va
lójában nem realizált. Annak megítéléséről, hogy a devizában kibocsátott kötvé
nyért kapott forinthoz képest a kötvény visszavásárlásakor jelentkező forint köte
lezettség többletkiadást (árfolyamveszteség) vagy megtakarítást (árfolyamnyere
ség) eredményez a futamidő végén, a teljes kötelezettség rendezését követően le
het véleményt mondani. Mindaddig, amíg törlesztési kötelezettség nem áll fenn 
(türelmi idő, moratórium), a tőkére vonatkoztatva nem értelmezhető sem az árfo
lyamveszteség, sem az árfolyamnyereség. 

Az Önkormányzat kötvényének és hosszú lejáratú hitelének kamatfelára a 
vizsgált időszakban nem módosult. 

A kötvény évközi átváltásának árfolyamnyeresége 235 millió Ft volt, amelyet a 
CHF-ről HUF-ra történő átváltósok eredményeztek. Az első alkalommal 47 mil
lió Ft árfolyamnyereséget értek el, amikor 2008. február 2-án, 10 OOO OOO CHF 
eladásából, a nyilvántartott 152,85 Ft/CHF árfolyammal szemben 157,5 Ft/CHF 
banki árfolyamon adtak el. A 2008. február 20-án 8 OOO OOO CHF eladásából a 
nyilvántartott 152,86 Ft/CHF árfolyammal szemben 163 Ft/CHF árfolyamon 81 
millió Ft árfolyamnyereséget realizáltak. Ezt követően 2008. október hónapban 
három alkalommal 3 OOO OOO CHF, 4 OOO OOO CHF, 3 OOO OOO CHF eladásából 
61-28-18 millió Ft árfolyamnyereséget értek eP7

• 

Az Önkormányzat 2007. év és 2010. december 31. között az átmenetileg szabad 
pénzeszközein 1870 millió Ft hozam és kamatbevételt mutatott ki, melyből 
534 millió Ft származott kötvényből származó bevétel befektetéséből 235 millió 
Ft árfolyamnyereségből és 1101 millió Ft az intézmények és a hivatal egyéb le
kötéseiből. 

Kockázatot jelent az Önkormányzat számára, hogy a kötvénykibocsátás befek
tetéséből származó bevételből összesen 998 millió Ft-ot használt fel működési 
célra, ebből a 2011. év I. negyedévében 140 millió Ft-ot fordítottak működési 
célú kiadásokra. A kötvény befektetéséből származó hozam- és kamatbevételt 
(a 2008. évtől 2010. december 31-éig 769 millió Ft-ot) az Önkormányzat teljes 
összegben működési célra fordította. 

57 A 2008.október 27-én a 3 OOO OOO CHF eladását 158,89 Ft/CHF nyilvántartási árfo
lyammal szemben 179Ft/CHF banki vételi árfolyamon, a 2008. október 29-én eladott 
4 OOO OOO CHF és 3 OOO OOO CHF-et a 157,93 Ft/CHF nyilvántartási árfolyam helyett 
165 Ft/CHF és 164 Ft/CHF banki vételi ártolyamon értékesítették. 
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Az Önkormányzat likviditását a 2009. évtől a vizsgált időszakban csak fo
lyószámlahitel igénybevételével tudta biztosítani. A 200 7-2008. évek 
500 millió Ft-os folyószámla hitelkeretét a 2008. november l-jétől 700 millió Ft
ra megemelték. Kockázati tényező továbbá az Önkormányzat számára, a fo
lyószámla hitelének folyamatos használata, amit a 2009-2010. években az év 
minden napján igénybe vett. A folyószámlahitel alakulását az alábbi táblá
zat mutatja be (adatok ezer Ft-ban): 

Megnevezés 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 

I. Folyószámlahitel 
a folyószámlahitel keretösszege 

500 OOO 500 OOO 700 OOO 700 OOO 
január l-jén 
teljesített kamat és egyéb költség 5 743 8 800 26 741 7 037 

II. Munkabér megelőlegezési 
hitel 
Igénybevett hitel összesen: o o o o 
teljesített kamat és egyéb költség o o o o 

A folyószámlahitel kondíciói a következők voltak58
: 
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3 havi BUBOR +0,15 % 

3 havi BUBOR +0,15 % 

l havi BUBOR -5% 

l havi BUBOR -5% 

l havi BUBOR -4,2% 

l havi BUBOR -4,2% 

l napi BUBOR-4,2% 

2011. már-
eius 31. 

700 OOO 

2 992 

o 
o 

Az igénybe vett folyószámlahitel átlagos napi állománya a 2007. évben volt a 
legalacsonyabb, 152 millió Ft, és a 2010. évben a legmagasabb 698 millió Ft. 
Az áttekintett időszakot jellemző működési hiány, a folyamatos likviditási 
problémák finanszírozása (folyószámlahitel) az Önkormányzatnak a 200 7. év
től 2010. december 31-ig összesen 48 millió Ft kamatráfordítást eredményezett. 
Az Önkormányzatnak egyéb költséget nem kellett fizetnie. 

58 A referencia kamat az alábbiak szerint alakult: 

MNB BUBOR fixing (átlagkamat) %-ban 

Referencia kamat 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi 
201 l. márciu 

s 31-iq 
3 havi BUBOR 7,75 8,87 8,64 5,5 6,03 
l havi BUBOR 7,83 8, 75 8,66 5,4 7 5,94 
l napi BUBOR 7,78 8,41 8, 39 4,95 5,24 
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A 2011. március 31-én fennálló kötvény és a hitel esetében a kamatfizetési 
kötelezettségek alakulását jelentősen befolyásolta a referencia ka
matok változása, melyet az alábbi táblázatmutat be: 

Kibocsátási, lehívási Utolsó fizetéskori 
Megnevezés Változás % 

3 havi EURIBOR 
6 havi CHF LIBOR 

alapkamat% 

3, 376 
2,8617 

1,231 
0,24 

-63,5 
-91,6 

Az Önkormányzat utolsó kamatfizetési kötelezettsége a 3 havi EURIBOR-u fel
halmozási hitelek után 2011. március 31-én, a 6 havi CHF LIBOR-u kötvény után 
2011. április 30-án volt. 

Amennyiben a referencia kamat a vizsgált időszakban változatlan marad, az 
Önkormányzatnak a kibocsátáskori referencia kamattal számolva a 2011. 
március 31-ig a várható kamatfizetési kötelezettsége l 919 770 CHF (330,2 mil
lió Ft). A változások miatt 704 570 CHF-el (128 millió Ft-tal) kevesebb fizetési 
kötelezettséget kellett teljesítenie. 

Az alapkamat mértékének alakulása jelentős hatással van az adott deviza
nemben kifejezett, a teljes futamidőre számított, várható kamatkötelezettség 
nagyságára. 

Az Önkormányzat fizetési kötelezettségei közül a kötvénynél 2011. április 30-
án kezdődött a tőke törlesztése, amit 320 OOO CHF-ban (71,2 millió Ft) teljesítet
tek. 

Az Önkormányzatnál a helyszíni vizsgálat alatt további 500 millió Ft összegű 
felhalmozási célú hitel igénybevételére és a folyószámla hitelkeret összegének 
1200 millió Ft-ra történő megemelésére, továbbá ezzel kapcsolatos pályázat ki
írására tett javaslatot, a Közgyűlés elnöke, amelyről a 30/2011. (IV. 28.) számú 
határozatban döntöttek. 

A Közgyűlés 2011. április 28-án döntött a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó 
óvadékibetét elhelyezéséről, amit a bank kezdeményezett a biztosítékok növe
lése miatt, mivel a kibocsátáskori (152,84 Ft/CHF) árfolyam 110%-át tartósan 
meghaladta59 a Ft/CHF árfolyama. A 2011. április 4-i MNB deviza középárfo
lyamon (202,81 Ft/CHF) számolva az óvadéki betét összegét 694 ezer Ft-ban 
tervezték meghatározni. A 31/2011. (IV.28) számú határozatában felhatalmaz
ta a Közgyűlés elnökét, a 2007 .évi kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó óvadéki 
betét elhelyezésére vonatkozó szerződés megkötésére, amelyre a helyszíni vizs
gálat ideje alatt még nem került sor. 

Az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjában ki
emelt feladatként határozta meg többek között a költséghatékonyságot, fenn
tarthatóságot, a feladatok ésszerűbb és takarékosabb ellátása érdekében az in
tézményhálózat felülvizsgálatát, átszervezését. A likviditás megőrzése ér-

59 A Zala Megye l. elnevezésű kötvénysorozatának zártkörű forgalomba hozatalához 
készített Információs összeállítás 2. Kötvényfeltételek pontja tartalmazta. 
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dekében szigorú pénzügyi intézkedések meghozatalát, a kedvezőbb hi
telfelvételi lehetőségek kihasználása érdekében folyamatos kapcsolattartást a 
számlavezető pénzintézetteL 

3.2. Szállítók felé fennálló kötelezettségek alakulása 

42 

Az Önkormányzatnak és gazdasági társaságainak lejárt szállítói tartozásai, és 
egyéb kiadás elmaradásai alakulását az alábbi táblázat tartalmazza (adatok 
ezer Ft-ban): 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Megnevezés 
december december december december március 

31. 31. 31. 31. 31. 

Lejárt szállítói tartozás 40197 48 329 827 436 396 772 582 262 

ebből Kórház o o 766 205 337 304 527 835 

Gazdasági társaságok lejárt szállí-
tói tartozása 23 966 64 815 54 685 50113 43 154 

Egyéb kiadás elmaradás o o 4 324 o o 

Tartozásállomány összesen: 64163 113 144 886 445 446 885 625 416 

Az Önkormányzat és a gazdasági társaságának lejárt szállítói tartozása és 
egyéb kiadás elmaradása 2007-ről 2010-re 64,2 millió Ft-ról 447 millió Ft-ra 
nőtt, majd 2011. március 31-ig 625,4 millió Ft-ra emelkedett60

• A 2010. év 
végére pozitív irányú változás történt, a kimutatott összes tartozásállomány a 
2009. évinél (886 millió Ft) alacsonyabb lett, annak 50,4%-át (447 millió Ft) 
tette ki. A kimutatott összes tartozásállomány 2011. március 31-ei állománya 
az előző év végihez képest emelkedett 179 millió Ft-tal ( 40%-kal), amelyet 
meghatározó részben a Kórház szállítói állományának 191 millió Ft-os (56,5%
os) emelkedése eredményezett, a kórház nélküli önkormányzati, illetve a gaz
dasági társaság lejárt szállítói tartozás állománya csökkenése mellett. 

A 2011. március 31-ei összes tartozásállomány 6,9%-át adta a gazdasági társa
ság lejárt szállítói tartozásállománya, amely a 2008. évtől folyamatosan csök
kent. A lejárt szállítói tartozás fele 30 napot meghaladó volt 2010-ben, ez a 2011. 
március 31-ére 42%-ra csökkent. 

Az Önkormányzat lejárt szállítói tartozás állományának a kimutatott rövid le
járatú kötelezettségekhez viszonyított aránya a 2007. évi 11,9%-ról, a 2010. év 
végére 56,7%-ra emelkedett. A kimutatott lejárt szállítói tartozásból kiugróan 
magas a Kórháznál jelentkező állomány, amely 2011. március 31-én több mint 
84,4%-ot 528 millió Ft-ot tett ki. 

60 Az Önkormányzat lejárt szállítói tartozás állománya 40 millió Ft-ról 582 millió Ft-ra 
nőtt. Torzítja az Önkormányzat adatát, hogy a Kórház lejárt szállítói állományát 2009. 
évtől mutatták ki. A Kórház nélküli önkormányzati lejárt szállítói tartozás 40 millió Ft
ról a 2011. március 31-én 54 millió Ft volt, a tényleges növekedés így 135,4% volt. A 
Kórház 2009. év végi lejárt szállítói állománya 31,1%-kal csökkent a 2011. március 31-
re. 
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A 2010. december 31-én lejárt szállítói tartozásállomány (396 millió Ft) 9,7%-a 
(38 millió Ft) haladta meg a 30. napot. A 2011. március 31-ére a 30 napot 
meghaladó lejárt tartozásállomány 155 millió Ft-ra nőtt, amelyből (148 millió 
Ft) 30-60 nap közötti volt. A lejárt szállítói tartozásállomány jelentős kockáza
takat hordoz, mivel a jogszabályi előírások miatt cselekvési kötelezettséget61 je
lent az Önkormányzat számára. 

Az Önkormányzat egyéb kiadás elmaradása a 2009. év végén összesen 4 millió 
Ft volt, ami az Önkormányzat intézményeinél esedékes, de ki nem fizetett sze
mélyi juttatósai és járulékai miatt következett be. 

A 2010. december 31-i mérlegben kimutatott szállítói kötelezettség 1294 millió 
Ft volt. A le nem járt tartozásállomány 897 millió Ft-ot tett ki, amelynek 85,1%
a (764 millió Ft) a Kórház tartozása volt. Az Önkormányzatnál a 2010. év vé
gén kimutatott szállítói kötelezettségre fedezetet részben a mérlegben kimuta
tott 757 millió Ft követelésállomány nyújthat, valamint a ZALAMEGYE I. köt
vény szalgálhat 

A Kórháznál jelentkező lejárt szállítói állományból a 2009-2010. években 
279 millió Ft és 27 millió Ft (36,4%, illetve 8%-ka) a 30-60 nap közötti, a 2011. 
március 31-én pedig 143 millió Ft (27%) volt. A 2010. évben és 2011. március 
31-ig nem volt 61 napot meghaladó lejárt szállítói tartozása. 

A lejárt szállítói tartozások összegének alakulása 

1000 .-------------------~(a~d~at~o_k_m_il_lio~' -Ft~-b~a_n~) ------------~ 

800 

600 

400 

200 

o~==========~==========~======~ 
2007.év 2008.év 2009.év 201 O. év 2011.1.n.év 

o Önkorrrányzat hivatala és intézmények o Kórház 

3.3. Egyéb kötelezettségek alakulása 

Az Önkormányzat PPP konstrukció keretében nem végzett beruházást, lízing
szerződést nem kötött, a vizsgált időszakban garancia- és kezességvállalással 
kapcsolatos hosszú távú kötelezettségvállalása nem volt. 

A vizsgált időszakban az elengedett követelések bruttó összege nem haladta 
meg a 3 millió Ft-ot, az Önkormányzatnak jelzálogjoggal terhelt ingatlana 

61 A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
4-5. §-ban előírtak alapján. 
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nem volt, a hitelek és a kötvény fedezeteként ingatlanain jelzálogjog ala
pítására és bejegyzésére nem került sor. 

A vizsgált időszakban nem történt meg annak felmérése, hogy az eszközök 
elhasználódása, amortizációja fedezetének biztosítása mekkora forrá
sokat igényel az ÖnkormányzatnáL A felújításokra, az eszközök pótlására az 
Önkormányzat pénzügyi lehetőségének a függvényében, kimutatósai alapján 
elsősorban az intézmények működőképességének biztosítása érdekében, illetve 
a szakhatósági előírások alapján került sor. Az Önkormányzat a 2007-2010. 
években a tárgyi eszközök után 3073 millió Ft összegű értékcsökkenést 
számolt el. Felújításra 336 millió Ft-ot fordítottak62

• Az elhasználódott eszkö
zök pótlására az Önkormányzat tartalékot nem képzett, külön alapot nem ho
zott létre. 

A Közgyűlés a 138/2008. (XI. 28.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
Kórház részére kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt a digi
tális röntgenpark és a digitális archiváló rendszer létrehozására összességében 
200 millió Ft összegben. A Kórház, a támogatási szerződésben foglaltak 
alapján, a támogatás összegét köteles visszafizetni az Önkormányzat részéré3

• 

A felvett kölcsönt a 2009-2010. években 10-10 millió Ft összegben, a 2011-2015-
ig a fennmaradó összeget 36 millió Ft összegben kell visszafizetnie. A 20 millió 
Ft összegű visszafizetési kötelezettségéta Kórház 2011. március 31-ig nem telje
sítette64. 

A Közgyűlés a 86/2010. (IX. 10.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
Lenti Város Önkormányzata részére kamatmentes 17 év alatt visszatérítendő 
pénzügyi támogatást biztosít egyrészt 15 millió Ft összegben a NYDOP-5.2.1/B-
2008-0002 azonosító számú pályázata65 önrészéhez. Másrészt szintén Lenti Vá
ros Önkormányzata részére kamatmentes 17 év alatt visszatérítendő pénzügyi 
támogatást biztosított 60 millió Ft összegben a NYDOP-2.12.1/C-09-2009-0001 
azonosító számú pályázata66 önrészéhez, illetve annak keretében megvalósí
tandó fejlesztéshez. 

62 A felújítási kiadások mellett az Önkormányzat a vizsgált időszakban 4838 millió Ft 
értékű beruházást végzett. 
63 A támogatási szerződés l. pontja tartalmazta, hogy a Közgyűlés egyetért azzal, hogy 
a bizonytalan gazdasági helyzet és a nem szektar-semleges egészségügyi finanszírozás 
miatt a Kórház non profit gazdasági társasággá alakítása nem időszerű. 
64 Az Önkormányzat 2010. március 30-án kelt levelében hívta fel a Kórház figyelmét, 
hogy a fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 
65 A pályázat "Az emeltszintű járó-beteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a 
Dr. Hetes Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával" volt. A Közgyűlés ugyanehhez a pá
lyázathoz, ebben a határozatában 125 millió Ft-os vissza nem térítendő pénzügyi tá
mogatást biztosított. 
66 A pályázatban vállalt fejlesztés célja "A fedett fürdő bővítése Lentiben" volt. A gyógy
fürdőfejlesztés a városi önkormányzatnak és az Önkormányzatnak is önként vállalt fel
adatát jelenti, emiatt a 2010. év vonatkozásában a jelentés l. pontjában az önként 
vállalt feladatok között figyelembe lett véve a támogatás összege. 
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4. A PÉNZÜGYI EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT IN

TÉZKEDÉSEK 

A jelentésben szereplő CLF módszer szerint bemutatott működési és felhalmo
zási többletek mellett, a vizsgált időszakban az Önkormányzat folyamatosan 
intézkedéseket tett, hogy alkalmazkodjon a finanszírozási rendszer változása 
miatti forráscsökkenéshez. Ennek érdekében bevételnövelő és kiadáscsökkentő 
döntéseket hozott. 

A kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések megtétele a gazdálkodás 
átláthatóbbá tételét, valamint a feladatellátás szakmai színvonalá
nak, a pénzügyi helyzet javítását célozták. A legjelentősebb mértékű ki
adási megtakarítást a létszámleépítésekkel, az intézmények megszüntetésével, 
továbbá az intézmények működésének átszervezésével érték el. 

A Közgyűlés a 2007. év januárjában határozatokat hozott a 2007. évi költség
vetés végrehajtása érdekében, ezzel a megfogalmazott elvárások szerint 2007-
ben elindult az intézményeket és a Hivatalt érintő, előző időszakban már el
kezdett átszervezések előkészítése. A határozatok a közoktatási, közművelődési 
és közgyűjteményi intézmények működésének felülvizsgálatát, a szociális és 
gyermekvédelmi intézmények átszervezését tartalmazták. 

Az Önkormányzat elfogadta a Kórház főigazgatójának az intézmény likviditá
sának megőrzése érdekében készített intézkedési tervét. A Hivatalban éves szin
ten- két szakaszban- összesen legalább 12 fős (összesen 12%-os) létszámleépí
tést67 (betöltött álláshely megszüntetést) javasol tak. A 2007. január 26-ai dön
tések és a további sorozatos intézkedések hatására a 2006. december 31-ei hi
vatali és intézményi 3522 fő átlaglétszám 2011. március 31-ére 3016 főre 
(14,4%-kal) csökkent. 

Az intézkedések következtében megszüntették a letenyei Általános Iskola, 
Diákotthon és Gyermekotthon, valamint a Zala Megyei Művelődési és Pedagó
giai Intézet, Szakképző Iskola. Mint önálló költségvetési szerv 2007. június 30-ai 
hatállyal megszűnt a 400 férőhelyes Idősek Otthona Módszertani Otthon, a fel
adatot 2007. július l-jétől a Kiskorú és Felnőtt Fogyatékosok Otthona (Zala
egerszeg) látja el. Az átszervezéssel csökkent vezetői álláshelyeket átcsoportosí
tották szociális gondozói álláshelyekké. A 200 7. évi intézkedések önkormányza
ti szinten 308 fö teljes munkaidös és 22 fö részmunkaidős -ebből a Kór
házban 122 fő teljes munkaidős és kettő fő részmunkaidős- álláshely meg
szűntetését eredményezték A leépítések hatására a 2007. évben a járulé
kokkal növelt személyi juttatások között 142 millió Ft megtakarítást mutattak 
ki. Az 5/2007. (1. 26.) szám ú határozat a Hivatal álláshelyei számának első 
szakaszban nyolccal, majd a további szakaszban néggyel történő csökkentését 
tartalmazta, amelynek megtakarításót a vizsgált időszakra vonatkozóan 71 
millió Ft összegben mutatták ki. A 2007. évi létszámcsökkentések 2008. évi ha
tása 238 millió Ft volt az Önkormányzat kimutatósai szerint. 

67 A 2007. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 103 fő teljes munkaidős és 3 fő rész
munkaidős álláshely volt, amely az év végére 91 fő teljes munkaidős és 3 fő részmun
kaidős álláshelyre változott. 
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A nehéz pénzügyi helyzetre tekintettel felülvizsgálták a közalkalmazottak pénz
ügyi juttatásai. Az Önkormányzat nem biztosít forrást 2007. február l-jétől az 
alkalmazottak részére adott étkezési utalványok vásárlására, így en
nek fedezete, mintegy évi 20 millió Ft-ot az intézményektől elvonták. A 2/2007. 
(II. 20.) rendeletben rögzítettek szerint a Griff Bábszínház költségvetési 
támogatását 39 millió Ft-tal csökkentették A 18/2007. (XII. 18.) rendelet
a 200 7. évi költségvetési rendelet módosítása - az intézményfinanszírozás 
2°/o-os zárolt összegének elvonásót (előirányzat csökkentését) tartalmaz
ta, amely a személyi juttatások és járulékai tekintetében 270 millió Ft, a dologi 
kiadások tekintetében 64 millió Ft elvonást eredményezett. 

A Közgyűlés a 14/2006. (X. 13.) számú rendeletével a bizottságok számát 5-
tel, a külső tagok száma 32-vel csökkentette, amely hatásaként a vizs
gált időszakra vonatkozóan a személyi juttatások és járulékai tekintetében 
mintegy 136 millió Ft, a költségtérítések tekintetében 6 millió Ft megtakarítást 
mutattak ki. 

A 2008. évben a hiány csökkentése érdekében az intézmények működési 
struktúrájúnak átalakításáról, valamint további álláshely csökkentésről dön
tött68 a Közgyűlés. 

A döntések eredményeként a Kehidakustányban működő Integrált Szociális és 
Módszertani Intézményből a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása 2009. 
január l-jétől átkerült a zalaegerszegi Integrált Szociális Intézménybe, az in
tézményátszervezés az Integrált Szociális és Módszertani Intézménynél 43 fő 
teljes munkaidős és l fő részmunkaidős álláshely csökkenéssei járt. A 157/2008. 
(XI. 28.) számú határozat döntése hatására a módszertani feladatellátás 
megszűnt69 a bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs In
tézménynél, valamint a kehidakustányi Integrált Szociális és Módszertani In
tézménynél. Ennek következtében négy álláshely csökkenése valósult meg 
az intézményeknéL A 2008. évben elrendelf0 átszervezés a keszthelyi Asbóth 
Sándor Térségi Szakközépiskolánál az engedélyezett álláshelyek számát 10-zel 
csökkentette. Az itt bemutatott intézkedéseken túl a korábban tervezett, de ak
kor nem megvalósult álláshely megszüntetésére vonatkozó döntésekef1 is vég
rehajtották, amelynek következtében a Pedagógiai Intézetnél két, a Zala Me
gyei Önkormányzat Gyermekotthonánál további egy álláshelyet megszün
tettek. A 200 7-2008. években az álláshelyek megszüntetésének hatására a 
2009-2010. években a személyi juttatásoknál és a munkaadói járulékoknál 539 
millió Ft megtakarítást mutattak ki. Az intézményi átszervezések és feladatát
szervezések vizsgált időszakra vonatkozó megtakarításai a személyi juttatások 
és járulékai esetében 407 millió Ft, a dologi kiadások megtakarításai 95 millió 
Ft összegben jelentkeztek. 

68 A 76/2008. (VI. 13.) és a 78/2008. (VI. 13.) számú határozatok. 
69 A régiásítást követően a feladatellátás átkerült a győri székhelyű Módszertani Köz
pontba. 
70o 53/2008. (IV. 25.) és a 99/2008. (IX. 12.) számú határozatok 
71 a 11/2007. (II. 16.), 13/2007. (II. 16.) számú határozatok 
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A Közgyűlés a 121/2008. (IX. 30.) számú és a 131/2008. (X. 21.) számú határo
zatával - az épületek felépítését követően - a szepetneki és a zalabaksai idősek 
bentlakásos ellátásának megszervezésével a Kolping Oktatási és Szociá
lis Intézményfenntartó Szervezetet bízta meg. A két intézmény működtetése a 
vizsgált időszak viszonylatában az állami támogatáson felül - becsülten - az 
Önkormányzatnak 120 millió Ft-ba kerülne. 

A 2009. évben a Közgyűlés a 108/2009. (IX. ll.) számú határozatával to
vábbi álláshely megszüntetést rendelt el a lenti Gönczi Ferenc Gimnázi
um és Szakközépiskolában (egy), valamint a Lámfalussy Sándor Szakközépis
kolában és Szakiskolában (három), amelynek 9 millió Ft összegű kiadáscsök
kentő hatása a 2010. évben jelentkezett. A Közgyűlés a 2/2009. (II. 18.) rende
letben az Asbóth Sándor Térségi Szakközépiskola költségvetési támogatását 
a Kollégium átszervezésével együtt lecsökkentette 13 millió Ft-tal. 

A Közgyűlés a 4/2010. (I. 22.) számú határozatával egy álláshely megszün
tetését rendelte el a Zala Megyei Közművelődési Intézménynél, amelynek 
kiadás csökkentő hatása 2011-től jelentkezik. 

Az intézményi feladatok racionalizálásáról, integrációjáról a Közgyűlés dön
tött, jellemzően a 2007-2010. évi költségvetésről szóló rendeleteiben. Az ezekhez 
készített előterjesztésekben a tervezett intézkedések indokait, várható eredmé
nyeit bemutatták. 

Az intézményeknél létszámzárlatot rendeltek el, amelynek értelmében a 
nyugdíjazás létszámmozgása miatt megüresedő álláshely betöltésére a Közgyű
lés elnöke adhat csak engedélyt. A közalkalmazotti bértáblán felüli bérek és 
pótlékok elvonása következtében a személyi juttatások és járulékai tekintetében 
68 millió Ft megtakarítást mutattak ki a 2007-2010. évek viszonylatában. Ezzel 
együtt a Hivatalban a 200 7. évtől a jutalom keretét zárolták, ami a vizs
gált időszakban 87 millió Ft személyi juttatások és járulékainak megtakarításót 
jelentette. 

A vásárolt közszolgáltatási, karbantartási és beszerzési szerződések felül
vizsgálatának eredményeképpen a Kórháznál 390 millió Ft, a Hivatalnál és 
a Kórházon kívüli intézményeknél 32 millió Ft megtakarítással számoltak. 

Az önként vállalt feladatok tekintetében összesen 250 millió Ft összegű 
megtakarítást mutattak ki, amelyből 200 millió Ft a pénzeszközátadás, 
50 millió Ft a dologi kiadás volt. A csökkenésben a sport, az idegenforgalom, a 
nemzetközi kapcsolatok, a kulturális, az oktatási, az ifjúsági és civil kapcsola
tok és az egyéb feladatok kiadásai szerepeltek. 

A 2007-2010. években az intézményátszervezések, a feladatváltozások, vala
mint a takarékossági intézkedések hatásaként együttesen 3 056 millió Ft ösz
szegű kiadás csökkenést mutattak ki, melynek 46%-a, l 405 millió Ft a 
kapcsolódó létszámesőkkenések következtében jelentkezett. 
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A 2007-2010. évek kiadáscsökkentő intézkedéseinek hatását beavatkozási terü
letenként azt a következő táblázat tartalmazza (adatai ezer Ft-ban szerepel
nek): 

Az érvényesített kiadás- Személyi Dologi, Pénzeszköz Összesen 
csökkentés területei juttatások működési átadások, 

és járulékai kiadások támogatások 

A Közgyűlés működése 142 746 50011 199 946 392 703 
A Hivatalnál 208 915 7 484 216 399 
Az intézményeknél l 701 940 624 956 120 OOO 2 446 896 
Összesen 2 053 601 682 451 319 946 3 055 998 

A végrehajtott megtakarítási intézkedésekből 393 millió Ft kiadáscsökkentést a 
Közgyűlésnél (12,8%), 216 millió Ft kiadáscsökkentést a Hivatalnál (7,1 %) és 
244 7 millió Ft kiadáscsökkentést az intézményeknél (80,1 %) mutattak ki. 

Az érvényesített kiadáscsökkentésből a Közgyűlés működése körében 143 millió 
Ft a testület és a bizottsági tagok létszámának csökkentéséből realizálódott (a 
Közgyűlés kiadás csökkentésének 36,3%-a). A Hivatal létszámcsökkentése és a 
jutalom zárolása következtében 209 millió Ft összegű (a Hivatal kiadás csök
kentésének a 96,5%-a) kiadáscsökkentést mutattak ki, míg a létszámcsökkentés 
az intézményeknél 1702 millió Ft összegű (az intézmények kiadás csökkentésé
nek 69,6%-a) kiadás csökkenést eredményezett. 

Az álláshely csökkentő intézkedések következtében 2007-től a 2010. év 
végére72 a Hivatalnál és az intézményeinél összesen 433 (ebből tartósan üres 
2373

) álláshelyet szüntettek meg, amelyből 414 álláshely megszüntetése (az ösz
szes megszüntetett álláshely 95,6%-a) az intézményekhez kapcsolódott. Az ál
láshely csökkenés ágazatonkénti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti (az 
adatok álláshely számban szerepelnek): 

Álláshely csökkentés ágazatonként 

Kórház 

D szociális és gyermekvédelmi 
intézmények 

D oktatási intézmények 

D hivatal 

m egyéb 

72 Az Önkormányzat zárszámadási rendeletei alapján az engedélyezett létszámkeret a 
létszámleépítések előtt 3513 fő, míg 2010. év végén 3080 fő volt. 
73 Az Önkormányzat költségvetési beszámolójában szereplő adatok szerint a tartósan 
üres álláshelyek száma a 2006. év végén 60, míg a 2010. év végén 37 volt. 
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A helyi szervezési intézkedések végrehajtásához az Önkormányzat az áttekin
tett időszak alatt 364 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült, 
amelynek felhasználásával 211 főt tartósan leépített. A létszámcsökkentés 
51,3%-ához (222 fő) központi támogatás nem kapcsolódott. 

Az Önkormányzatnál 2011. első negyedévében folytutódtak a megtakarítá
si intézkedések, amelynek hatására 109 millió Ft kiadáscsökkentést mutat
tak ki. Ebből 9 millió Ft (az összes kiadáscsökkentés 8,3%-a) a dologi, működési 
kiadás csökkentése, 92 millió Ft (az összes kiadáscsökkentés 84,4%-a) a szemé
lyi juttatásokat és a járulékokat érintő kiadás csökkentése, továbbá 8 millió Ft 
(az összes kiadáscsökkentés 7,3%-a) az önként vállalt feladatok kiadás csökken
tése volt. 

A kiadáscsökkentő intézkedések mellett az Önkormányzat az alábbi ábrában 
számszerűsített bevételnövelő intézkedéseket tette (az adatokat ezer Ft-ban 
tüntettük fel): 

2 OOO OOO 

1 500 OOO 

1 OOO OOO 

500 OOO 

Az önkormányzat által 2007-2010 közötti időszakban érvényesített 
bevételnövelő intézkedések részletezése 

364 062 

95 OOO 

55 467 

43 164 

439 550 

261 095 

11 Léts zámleépftésre kapott 
támogatások 

D Egyéb támogatás 
(ÖNHIKI) 

• Intézményi támogatás 
székhely önkormányzattól 

• Átmen et ileg szabad 
pénzeszközök lekötése, 
befektetése 

D Egyéb szolgáltatások 
dijkötelessé tétele 

D Ingatlanok értékesftése 

Ingatlanok, eszközök 
bérbeadása 

o L_ ________ _J---------------L--------~ 

------

A vizsgált időszakban a 2 455 millió Ft kihatású bevételnövelésre irányuló in
tézkedésekből 261 millió Ft-ot (10,6%) az ingatlanok bérbeadásából reali
zálták. 

A Hivatal által bérbe adott ingatlanok között az alsóerdei üdülő, raktárhelyisé
gek, garázsok, irodahelyiségek, termek, büfék, földterületek szerepeltek, naminá
lisan 63 millió Ft összegben, amely az önkormányzati szintű bérleti díjak 24,2%
át tette ki. Az intézményi bérleti díj bevétel 198 millió Ft összeg volt, amely az 
önkormányzati szintű bérleti díjak 75,8%-a. A Kórház jelentősebb bérlői: kettő 
büfé, a Kandikó látásjavító üzlet, a Gyógyászati segédeszközök boltja, lakások, 
gyógyszertár, illetve a Kórház gyógyszerellátását is biztosító központi gyógyszer
tár. 

A bevételnövelő intézkedések között az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a 
működéshez nem szükséges ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke-
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sítése 440 millió Ft összegben (17,9%-os aránnyal) szerepelt. Az értékesítések 
között szerepelt a volt nagykanizsai gyermekotthon, a Balatonlellei üdülőépü
let 50%-os tulajdoni hányada, a zalaegerszegi oktatási intézmény, a vonyarc
vashegyi üdülőépület, a rigyáci gyermekotthon, a Zala Megyei Fejlesztési Kht. 
95%-os üzletrésze74

, a kehidakustányi Pszichiátriai Betegek Otthona és három 
zalaegerszegi lakás. 

A bevételnövelő intézkedések között szerepelt az intézményekben étkező alkal
mazottak étkezési díjának emelése, amely a vizsgált időszakban 43 millió 
Ft többletbevételt jelentett. 

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, befektetése a bevéte
lekből nominálisan 1196 millió Ft bevétel növekedést eredményezett (a bevé
telnövelő intézkedések összegének 48,7%-át) a 2007-2010. évek viszonylatában. 
Ezen összegből 57 millió Ft (az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, be
fektetése bevételeinek 4,8%-a) növekedés az intézmények szabad pénzeszközei
nek befektetéseiből keletkezett. 

Az Önkormányzat az Asbóth Sándor Térségi Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Tagintézményének működtetésé
hez Zalaszentgrót várostól 23 millió Ft, valamint a nagykanizsai gyermekvé
delmi szakellátás biztosításához Nagykanizsa Megyei Jogú Várostól 33 millió Ft 
intézményi működtetési támogatást kapott (2010. év II. félévére). 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására pályázott a Zala Megyei Önkormányzat a 2007-2010. évek
ben és 95 millió Ft támogatást nyert. 

A vizsgált időszakban a tartósan leépített létszám egy részének (211 fő) le
építési költségeinek fedezetére a Hivatal 364 millió Ft támogatást kapott. 

5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK 2007. 
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ÉVI ELLENŐRZÉSE SORÁN A PÉNZÜGYI EGYENSÚLY JAVÍTÁSÁRA TETT 

SZABÁLYSZERŰSÉGI ÉS CÉLSZERŰSÉGI JAVASLATOK HASZNOSULÁSA 

Az ÁSZ jelentésében egy szabályszerűségi és három célszerűségi javaslatot tett. 
A jelentést a Közgyűlés a 2010. december 10-ei ülésén megismerte. A 16-
19/2010./B. iktatási számú intézkedési terv nem tartalmazott intézkedést a 
pénzügyi egyensúly javítására tett egyik célszerűségi javaslat teljesítése érdeké
ben. A hiányosság pótlásáról a Zala Megyei Közgyűlés elnöke az Állami Szám
vevőszék elnökét tájékoztatta, amely szerint a hiányosság pótlása a 16-
29/2010./B. iktatószámú intézkedési tervben elrendelésre került. A javaslatok 
megvalósítására intézkedési tervet készítettek, amelyet a Közgyűlés a 130/2010. 
(XII. 10.) számú határozatával elfogadott. 

74 2850 ezer Ft értékű üzletrész, amelyet az Önkormányzat 3000 ezer Ft értéken értékesí
tett. 
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A pénzügyi egyensúly javítására két célszerűségi javaslat vonatko~ 
zott. Javasoltuk a Közgyűlés elnökének: "kezdeményezze, hogy a számvevőszéki 
jelentésben foglaltakat a Közgyűlés tárgyalja meg és a feltárt hiányosságak megszün~ 
tetése érdekében készítessen intézkedési tervet a határidők és a felelősök megjelölésé~ 
vel". 

Javasoltuk a Főjegyzőnek: tájékoztassa - évente végzett számítások alapján - a 
Közgyűlést az Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a 
hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke~ és ka~ 
mattizetési kötelezettséget az Önkormányzat milyen feltételek mellett tudja teljesíte~ 
ni." 

A Főjegyzőnek tett javaslat teljesítésére a Közgyűlés 2011. február S~ai ülésén 
került sor, amelynek keretében a Főjegyző 2011. évi költségvetés szöveges elő~ 
terjesztése keretében tett eleget. A helyzetelemzést az előírt határidőre elkészí~ 
tették és a Közgyűlés részére a Főjegyző a tájékoztatást megadta. 

Budapest, 2011. december" 1) " 

.. ···· 
··· .. Domokos László 

··~\\ 

Melléklet: 6 db !6 lap 
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Zala Megyei Önkormányzat l. számú melléklet 
a V-3027 /2011. szám ú jelentéshez 

Működési és felhalmozási hiány/többlet alakulása (adatok ezer Ft-ban) 
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Zala Megyei Önkormányzat 

KIMUTATÁS 

2/a . számú m elléklet 
a V-3027 /2011. szám ú jelentéshez 

Az önkormányzat CLF módszer szerint besorolt bevételeinek és kiadásainak 2007-2010. évek közötti 
alakulásáról 

1. FOL VO KOL TSEGVETES* 2007. 2008. 2009. 2010. 
1.1.1. Saját működési bevételek 3311351 4 096 367 3 497 421 3 318 559 
1.1.2. Költségvetési támogatás 3 957 873 4 291 749 3 056 299 2 697 552 
1.1.3. Átengedett bevételek 1 354 924 537 311 549 376 177 315 
1.1 .4. Államháztartásan belülről kapott támogatások 9 416 421 9 996 286 9142 227 10 383 298 
1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek 35 093 o 2 119 83 
1.1 .6. Államháztartásan kívülről kapott bevételek 24 061 22189 20 881 11 175 
1.1.7. Előző évi pénzmaradvány átvétel 55 165 32 518 55 279 62 093 
1.1. Folyó bevételek 

18154888 18 976 420 16 323 602 16 650 075 
=1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+ 1.1.4.+ 1.1.5.+ 1.1.6.+ 1.7. 
1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül 16 725 897 17155 723 15 697 176 16 580 340 
1.2.2. Államháztartásan belülre átadot! pénzeszközök 115 733 215 055 136 724 123 358 
1.2.3.1. vállalkozásoknak 5 702 2 814 o 6 800 
1.2.3.2. EU-nak, illetvekülföldre o o o 1853 
1.2.3.3. magánszemélyeknek 17340 35 543 26464 41516 
1.2.3.4. nonprofit szervezeteknek 105 548 111 977 119 570 77 730 

1.2.3. Transzferkiadások (=1.2.3.1 + 1.2.3.2+ 1.2.3.3+ 1.2.3.4) 128 590 150 334 146 034 127 899 

1.2.4 Kamatkiadások 30 041 172 115 139 397 58 781 
1.2.5. Előző évi pénzmaradvány átadás 55 165 32 518 55 279 62 093 
1.2. Folyó kiadások= 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5 17 055 426 17 725 745 16174 610 16 952 471 

1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI 
1 099 462 1 250 675 148 992 -302 396 

JÖVEDELEM (1.1. - 1.2.) 
2. FELHALMOZASI (BERUHAZASI) KÖL TSÉGVETES** 

2.1 .1. Saját tőkebevételek 664 806 113 588 240 351 206 040! 
2.1.2. Államháztartásan belülrő l kapott támogatások 113 485 95 016 170 284 292 635 
2.1.3. EU-tól és külföldről kapott támogatások 9 437 1 710 156 o 
2.1.4. Államháztartásan kívülről kapott támogatások 98 699 32 697 14 560 57 916 
2.1. Felhalmozási (beruházási) bevételek 

886 427 243 011 425 351 556 593 
(=2.1.1.+2.1.2+2.1.3+2.1.4.) 

2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával 2 379 375 948 674 456 437 1 045 169 
2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával 19 898 121 658 94 445 99 730 
2.2.3. Államháztartásan belülre átadot! pénzeszköz 45 292 56 828 130 277 458 911 
2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök o . o o o 
2.2.5. Államháztartásan kívülre adott pénzeszközök 3 578 7 650 6 390 4 517 
2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása o o o o 
2.2. Felhalmozási (beruházási) kiadások 

2 448143 1134 810 687 549 1 608 327 
( =2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.+2.2.6.) 

2.3. Beruházási költségvetés egyenlege (2.1. - 2.2.) -1 561 716 -891 799 -262 198 -1 051 734 

3. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI (GFS) POZÍCIÓ 

(1.3.) Folyó költségvetés egyenlege Működési Jövedelem+ 
-462 254 358 876 -113 206 -1 354 130 

(2.3.) Beruházási költségvetés egyenlege 
4. FINANSZIROZASI MÚVELETEK 

4.1 . Hitelfelvétel 1 055 712 867 254 911 278 975 
4.2. Hiteltörlesztés 10 279 169 151 48113 96 22€ 

4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása 3 056 800 o o ( 

4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok bevállása o o o ( 

4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok o 70 058 o ( 
értékesítése 

4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása 70 058 o o ( 

4.7. Egyéb f inanszírozási bevételek (függő, átfutó, 
-177 697 -36 670 257 850 -449 85 

kiegyenlítő) 

4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, 
16102 133 205 13 514 -75 791 

kiegyenlítő) 

4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1.-4.2.+4.3.-
3 838 376 -268 101 451 134 -191 31 

4.4+4.5.-4.6.+4.7.-4.8.) 

5. TARGYEVI POZICIO 
(3.) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI (GFS) 

3 376122 90 775 337 928 -1 545 44 
POZÍCIÓ + (4.9.) Finanszírozási műveletek egyenlege 

6. NETIO MUKÖDESI JÖVEDELEM 

(1.3.) Működési Jövedelem - Tőketörlesztés (4. 2. 
Hiteltörlesztés + 4.4. Forgatási és befektetési célú 1 089183 1 081 524 100 879 -398 62~ 

értékpapírok bevállása ) 



Zala Megyei Önkormányzat 2/a. számú melléklet 
a V-3027 /2011. szám ú jelentéshez 

Összes kötelezettség 5 724 735 6 01 o 752 7 023 937 8 267 95 
ebből rövid lejáratú 1 411 611 1 321 290 2 320 533 2 356 516 

Összes szállítói kötelezettség 906 535 920 435 1 662 479 1 293 692 
ebbőllejárt 40197 48 329 827 436 396 77 

Pénz és tőkepiaci kötelezettség (adósság) 4 569 952 4 900 468 5 198 466 6 188 01S 
ebből rövid lejáratú 335 252 227 325 517 238 938 731 

PPP szerződésből hátra lévő kötelezenséges állomány o o o c 
ebből lejárt szolgáltatási díj miatti kötelezettség o o o c 

Folyószámlahitel napi átlagos állománya 152 136 309 207 693 349 697 615 
Likvidhitel napi átlagos állománya o o o (J 

Munkabérhitel napi átlagos állománya o o o c 
Peres eljárásokból fennálló függő kötelezettségek o o o c 
Finanszírozásba bevonható eszközök összesen: 4 884 141 4 904 858 5 242675 3 697232 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 307 307 196 196 
Hosszú lejáratú bankbetétek o o o (] 

Értékpapírok 70058 o o (] 

Pénzeszközök (idegen pénzeszközök nélkül) 4 813776 4 904 551 5 242 479 3 697 036 

• Bevételekben nem térül, a kiadásokban nem jelenik meg az amortizáció, a vagyoni helyzetet az egyenleg befolyásolja 

** Bevételekben vagyon megőrzésre és bővítés re fordítható források. 

Megjegyzés 

A számítási leírás némileg eltér az ÁSZ módszertanában korábban alkalmazott besorolásoktóL A jelen besorolás általános 
közgazdasági meggondolásokon alapul, amely testet ölt az SNA statisztikai módszertanában is. Folyó tételek alatt értjük 
azokat a kiadásokat és bevételeket, amelyek az egység vagyoni helyzetét automatikusan nem változtatják. Bevételi oldalon 
ilyenek az adók, a tényező jövedelmek, transzferek, kiadási oldalon a transzferek és a szaigáitatás nyújtásával kapcsolatos 
működési kiadások. Felhalmozási, vagy tőke tételek módosítják a vagyon nagyságát. Privatizációs bevétel csökkenti a 
vagyont, fizikai beruházás, vagy pénzügyi befektetés növeli. 

A nettó működési jövedelmet a tőketörlesztés levonásával a folyó költségvetés egyenlegéből (működési jövedelemből) 
származtatjuk. Transzfer kiadásoknak nevezzük azokat a folyó és felhalmozási tételeket, amelyeket nem az adott 
önkormányzat használ fel szolgáltatásnyújtásra. 



Zala Megyei Önkormányzat 

KIMUTATÁS 

2/b. számú melléklet 
a V-3027/2011. számú jelentéshez 

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásai nak, adósságszolgálatának alakulásáról 2007-201 O. évek között 

ezer Ft 

Sor-
Megnevezés 

2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 
szám tény tény tény tény 

l. MŰKÖDESIBEVÉTELEK 17 289 773 18104 288 16 235 690 17 177 685 
1. Sajátos folyó bevételek 3 288 244 3 390 555 3 188 913 3294155 

1.1. Intézmények működési bevétele 1 617 229 1 435 721 1 364 753 1 499 333 
1.2. liletékbevételek 1 632 868 1 925 074 1 654 116 1 137 833 
1.3. Helyi adóbevételek és pótlékok o o o o 
1.4. Kamat bevétel működési része 37 879 28 760 170 044 656 989 
1.5. Egyéb folyó működési bevételek 268 1 OOO o o 

2. Támogatás értékű működési bevételek 305 824 312 616 395 998 807 779 
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitöl 
többcélú kistérségi társulástól 

3. Pénzforgalom nélküli bevételek működésre jóváhagyott része 454 190 421 865 315 707 650 014 
4. Allamháztartáson kívűlről működési célra átvett pénzeszközök 59154 22 189 23 OOO 11 258 
5. Központi támogatások és átengedett források működési része 13 182 361 13 957 063 12 312 072 12 414 479 

ebböi:SZJA 1 354 924 537 311 549 376 177 315 
önkormányzat és intézmények állami támogatásának 

2 716 840 3 736 082 3 016 467 2 661 645 
működési része 

költségvetési kiegészítések, visszatérülések 608 2 o 36 023 
társadalombiztosítási alapból származó bevétel 9 109 989 9 683 668 8 746 229 9 539 496 

ll. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (kamatkiadás nélkül) 17 019 043 17 555 984 16 036 252 16 903 462 
1. Folyó működési kiadások összesen kamatkiadások nélkül 16 640 042 17130375 15 627 640 16 568 609 

ebböl:személyi juttatások 7 637 230 7 551 973 7 019 404 7 078 919 
munkaadót terhelő járulékok 2 413 459 2 351 654 2 106 700 1 845 372 
dologi kiadások 6 513 420 7 164 722 6 423 718 7 480 481 
egyéb folyó kiadások 75 933 61 026 77 818 163 837 
egyéb folyó működési kiadások o 1 OOO o o 

2. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások 128 590 150 334 146 034 127 899 
ebböl:működési célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre 111 500 114 891 120 075 91 723 

működési célú pénzeszköz átadás államháztartás on belülre o o o o 
társadalom és szociálpolitikai juttatások 17 090 35 443 25 959 36 176 

3. Előző évi pénzmaradvány átadás, visszafizetés működési 134 678 60 220 125 854 83 596 
4. Támogatás értékű működési kiadás 115 733 215 055 136 724 123 358 

ebböl:önkormányzatoknak 
kistérségi társulásoknak 

lll. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 40 320 341 266 187 510 155 007 
töketörlesztési kötelezettség: működési o 169 151 o 

felhalmozási 10 279 o 48 113 96 226 
hoszú lejáratú belföldi és külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása o o o o 
kamatfizetési kötelezettség: működési 5 743 8 800 27 238 7 037 

felhalmozási 24 298 163 315 112 159 51 744 
IV. FELHALMOZÁSIBEVÉTELEK 2 457 524 1 875 343 1143 251 2 006 174 

1. Saját felhalmozási és tőkejellegű bevétel 687 913 821 104 549 931 240 218 
1.1. Tárgyi eszközök, immat,.javak értékesítése, Áfa visszatérülés 52 519 109 857 21 o 164 28 559 
1.2. Privatizációból származó bevétel 9 311 12 613 15 672 27 843 
1.3. Osztalék, részesedések 621 024 6 762 4 784 4 620 
1.4. Kamatbevétel felhalmozási része o 688 083 288 119 o 
1.5. Helyi adók átengedett adók felhalmozási része o o o o 
1.6. Egyéb folyó felhalmozás i bevételek 5 059 3 789 31 192 179 196 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 113 485 95 016 170 284 292 635 
ebből: helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitöl 

többcélú kistérségi társulástól 
3. Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásra jóváhagyott része 306 957 369 149 368 488 1 379 498 
4. Államháztartásan kívűlről felhalmozási célra átvett pénzeszközök 108 136 34 407 14 716 57 916 
5. Állami felhalmozásí és tőkejellegű bevétel 1 241 033 555 667 39 832 35 907 

5.1. EU költségvetésből átvétel o o o o 
5.2. Önkormányzatok költségvetési támogatása felhalmozás i célra 1 241 033 555 667 39 832 35 907 



Zala Megyei Önkormányzat 

Sor-
Megnevezés 

szám 

v. FELHALMOZÁS! KIADASOK (kamat nélkül) 
1. Folyó felhalmozási kiadások kamatkiadások nélkül 

1.1. Beruházás, felújítás 
1.2. Értékesített tárgyi eszközök eÁfa befizetés 
1.3. Részesedések vásárlása 

2. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások 
ebböl:felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartásen 

kívülre 

felhalmozási célú támogatásaok, kölcsön, kölcsön törlesztése 
3. Támogatásértékű felhalmozás i kiadások 

ebböl:helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 
többcélú kistérségi társulásnak 

4. Pénzforaalom nélküli kiadások felhalmozásra jóváhagyott része 
VI. Hitel, kölcsön felvétel 

6.1. rövid lejáratú hitelek felvétele 
6.2. likvid hitelek felvétele 
6.3. hosszú lejáratú hitelek felvétele 
6.4. forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása 

befektetési és hosszú lejáratú értékpapírok 
6.5. kibocsátása, értékesítése 
6.6. hitelfelvétel külföldröl 

VII. Finanszírozási pü-i műveletek egyenlege 

2007.év 
tény 

2 454 485 
2 405 615 
2 399 273 

6 342 
o 

3 578 

3 078 

500 
45 292 

o 
4 042 454 

o 
236 552 
819160 
-70 058 

3 056 800 
o 

4 032175 

2/b. számú melléklet 
a V-3027 /2011. szám ú jelentéshez 

2008.év 2009.év 2010.év 
tény tény tény 

1134 160 687 582 1 608 327 
1 070 682 550 894 1144 899 
1 070 332 550 882 1 144 899 

350 12 o 
o o o 

12 636 28 566 256 354 

6 086 6 390 4 517 

6 550 22176 251 837 
50 842 108 101 207 074 

o 21 o 
70 925 254 911 278 979 

o o o 
o 254 911 278 979 

867 o o 
70 058 

o o o 
o o o 

-98 226 206 798 182 753 



Zala Megyei Önkormányzat 

Az Önkormányzat 2007-2010 években megvalósított, illetve 2010. december 31-én 
fennálló fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségeinek összegzése 

---

2006. 2010.év 

3. számú melléklet 
a V-3027/2011. számú jelentéshez 

ezer Ft-ban' 

Teljes december 
2007-2010. 

utánra 2010. utáni kötelezettség-vállalás forrásösszetétele 
Ber. évek között 

Fejlesztési feladat megnevezése 
kezdete 

bekerülési 31-ig 
teljesített 

vállalt 
költség teljesített kötelezett- Saját E U-s Hazai 

kiadás Hitel Kötvény 
kiadás ség bevétel támogatás támogatás 

Zala Megyei Kórház rekonstrukció lll. ütem 2006. 1 608 477 345 132 1 263 345 

Idősek Otthona fejlesztés, rekonstrukció 2006. 1 406 781 61 585 1 345 196 

1 db DSA készülék 2006. 263 013 258 753 4 260 

1 db coronarographia végzésére alkalmas készülék 2007. 206 538 144 206 394 

2 db röntgen képarchiváló rendszer 2006. 34428 34 024 404 

Központi műtöhöz 1 db sebészeli képerösítő 2007. 40 576 192 40 384 

Céltámogatásos egészségügyi gép-műszer beszerzés 2007. 44 921 322 44 599 

Napkollektoros fűtésrekonstrukció 2007. 12 974 o 12 974 

Tornaterem kialakítás 2009. 109 009 o 109 009 

Akadálymentesítés 2010. 17 146 o 17 146 
IZala Megye1 Területrendezési Terv felülvizsgálata es 
módosítása 2010. 20 891 o 20 891 
!Zala Megye1 Korházban S01 szmtu sürgosseg1 oszta1y 
kialakítása 2011. 711 447 o 44 350 667 097 62 815 604 282 

Zalavári emlékpark bövítése 2010. 105 572 o 60 572 45 OOO 8 450 36 550 

Tanuszoda létesítése Keszthelyen 2010. 300 OOO o 297 419 2 581 2 581 
IStrukturaváltoztatást támogato InTrastruKtura 
fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban 2011. 4 782 162 o 96 134 4 686 028 468 603 4 217 425 

1 db autóbusz beszerzés 2010. 13 730 o 13 730 

Nyitott ház akadálymentesítése 2011. 25 781 o 463 25 318 4 311 21 007 

Zöldmezö utcai Általános Iskola akadálymentesítése 2010. 38 198 o 12 116 26 082 4 561 21 521 

Közgazdasági akadálymentesítése 2010. 30 136 o 7 531 22 605 9 090 13 515 

MRI berendezés (Zala Megyei Kórház) 2005. 423 865 212471 211 394 

Sterilizáló (Zala Megyei Kórház) 2009. 22176 o 22 176 

1. oldal, összesen: 2 



Zala Megyei Önkormányzat 

Az Önkormányzat 2007-2010 években megvalósított, illetve 2010. december 31-én 
fennálló fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségeinek összegzése 

2006. 2010.év 

3. számú melléklet 

a V-3027/2011. számú jelentéshez 

ezer Ft-ban' 

Teljes december 
2007-2010. 

utánra 201 O. utáni kötelezettség-vállalás forrásösszetétele 
Ber. évek között 

Fejlesztési feladat megnevezése 
kezdete 

bekerülési 31-ig 
teljesített 

vállalt 
költség teljesített kötelezett- Saját E U-s Hazai 

kiadás Hitel Kötvény 
kiadás ség bevétel támogatás támogatás 

Digitális röntgen (Zala Megyei Kórház) 2010. 176 837 o 176 837 

Mütöasztal (Zala Megyei Kórház) 9/2009.(1V.29)ÖR 2009. 17 181 o 17 181 
Betegőrzö mon1tor rendszer sz1vsebeszet1 1ntenz1v 
osztályra (Zala Megyei Kórház) 2009. 23 640 o 23 640 

Keszthely Balatoni Múzeum állandó kiállítása 2009. 44 564 o 44 564 

Gyermekotthon (Nagykanizsa) rekonstrukció 2009. 65 653 o 65 653 

Tanétterem és tankonyha rekonstrukció (Lámfalussy) 2008. 59432 o 59 432 

5 db lakásotthon korszerűsítés Lenti 2009. 31 069 31 069 
[Könyvlan szolgáltatások összehangolt IntrastruKtura 
fejlesztése-Zalai Tudástár létrehozása 2009. 39 389 o 39 389 
[RaTOzatos együttmüKödes palyazat Keretében eszKöz 
beszerzés (Pedagógiai Intézet) 2010. 19 929 o 14 796 5 133 5 133 

Müfüves futball pálya világítással (Asbóth 2009. 20 155 o 20 155 
[Tílformati1<a1 IntrastruKtura teJlesztése Zala Megye1 
Önkormányzat lskoláinál (eszközfejlesztés) 2011. 92 704 o o 92 704 92 704 

Letenyei Diákotthon rekonstrukciója 2011. 40 382 o 382 40 OOO 40 OOO 

1 O millió Ft alatti beruházások 2007. évben 96 808 96 808 

1 O millió Ft alatti beruházások 2008. évben 157 302 157 302 

1 O millió Ft alatti beruházások 2009. évben 147 587 147 587 
10 millió Ft alatti beruházások 2010. évben 112 571 112 571 

Összesen 11 363 024 912 623 4 837 853 5 612548 o o 600 411 5 012137 o 

2. oldal, összesen: 2 
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A Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 20 ll. évi ellenőrzéséről készített r 
számvevőszékijelentés tervezetére, illetve az előírtjavaslatokra az alábbi észrev~t teszem: 0 i- · ( ~ 

Minden egyes számvevőszéki ellenőrzés, valamint az annak eredményeként elkészített 
jelentés célja, hogy amindennapos működés vizsgált tetillete vonatkozásában hasznosítható, a 
jogszabályokkal összhangban lévő javaslatokat fogalmazzon meg. A megyei önkormányzat 
soron kívüli ellenőrzése ugyanakkor a területi önkormányzatiság jövőjét jelentősen 
befolyásoló, az őszi jogalkotási munka előkészítését szolgálja. Ebből a szempontból kiemelt 
hangsúllyal bír, hiszen az ellátott feladatok és a kapcsolódó önkormányzati gazdálkodás 
részletes áttekintése, maj d az Országgyűlés részére történő bemutatása reális képet kell hogy 
mutasson a megyei önkormányzatok rendkívül forráshiányos müködéséről. A jelentés 
véglegesítése ezért felelősséggel jár, így a megfogalmazott javaslatok pontasitását 
szükségesnek tartom. 

Javaslat 2. ponija 
A jelentés 2007. évtől mutatja be az önkormányzat szja és állami támogatások összegének 
csökkenését, és a megtett kiadáscsökkentő - bevételnövelő intézkedések hatásait. Ugyanakkor 
a bevétel csökkenés és a kiadási megtakarítások a korábbi években is kimutathatóak. 
Célszerűnek tartanánk, ha az állami támogatások összegéből a felhasználásj kötöttséggel járó 
támogatások letisztitásra kerültek volna, ugyanis a központosított és egyéb kötött támogatások 
összegének növekedése nem jelenti az önkormányzati források növekedését, mivel ezekkel el 
kell számolni, meghatározott célra használhatók fel, nem vonhaták be a hiány 
finanszírozásába, csökkentésére. 

A Zala Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásból és SZJA részesedésből 
származó bevétele 2004. évről 2011. évre 38,7 %-kal csökkent. Ennek összetevői egyrészt a 
normatív fejkvóták csökkenése, az SZJA részesedésen belül a megyei önkormányzatok 
egységes részesedésének folyamatos elvonása, illetve megszüntetése. Ezzel párhuzamosan 
csökkent még az SZJA részesedésen belül az ellátottak után és a megyei lakosságszám után 
járó fejkvóta is. 

8 900 Z•lacgerszcg, Kosztolányi u. l O. Telefon: 92!500-70 l, Fax: 92/500-777, E-mail: elnok@zalamegye.hu 
www.zalamegye.hu 
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Kimutatás 
a Zala Megyei Önkormányzat nonnatív állami hozzájárulásáról, SZJA részesedéséről és 

illetékbevételéről 2004-2011. években 
adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2004.év 2005. év !2006. év l 2007. év 2008.év 2009.év 2010.év l 2011.év l 
Nonnativ állami 
hozzájárulás 2 126 019 l 990 Oli l 758 269 l 986 214 2 730 092 2551371 2 299 123 2 352 395 

SZJA részesedés 2 042 682 l 974 026 2 liO 094 l 351 518 537 311 549 376 177 315 203 411 

l Összesen: 4 168 701 l 3 964 0371 J 868 363 l 3 337 7321 J 267 4031 31007471 24764381 2 :555 8061 

Illetékbevétel l 829 959 l 969 262 2 090 173 l 632 868 l 925 074 l 654 116 l 137 833 l 100 OOO 

l Mindösszesen: 5 998 660 l 593329915 958 5361 4 970 600 l 51924771 4 754 8631 3 614 271 l 3 655 8061 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a nonnatíva csökkenéssei egyidejűleg az önkormányzat folytatta a 
költséghatékonyság javítására tett intézkedések végrehajtását már a 2007. előtti években is, ami nem 
képezte a vizsgálat tárgyát: 

2004. évben a közgyűlés 83/2004. (VI. 25.) KH számú határozata és a 93/2004. (VI. 25.) KH számú 
határozata alapján az önkonnányzat intézményeinél elrendelt, összesen 58 fő létszámleépítés, valamint 
a szociális és gyennekvédelmi ágazatban végrehajtott intézmény átszervezések következtében az 
intézmények működési kiadása 249.971 e Ft-tal csökkent. 

2005. évben már az intézményeket érintő jelentősebb intézkedések megtételére került sor, két megyei 
intézménynél (TEGYESZ Nagykanizsa, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Letenye) 20 
fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős dolgozó közalkalmazotti munkak.örének megszüntetésére 
került sor. 
A középfokú oktatási intézményeknél folytatódott az előző évben megkezdett feladat racionalizálás. 

2005. július 1-i hatállyal megszünt a zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium és a keszthelyi 
Nagyváthy János Szakközépiskola önállósága, az intézmények a keszthelyi Asbóth Sándor Térségi 
Középiskola tagintézményeként működnek tovább. 
A megtett intézkedésekkel 30 fó közalkalmazotti álláshely került megszüntetésre, melynek 
eredményeként az érintett intézmények működési kiadása 58.440 e Ft-tal csökkent. 

A közgyűlés a 13/2005. (IX. 26.) ÖR számú rendeletével a céltartalékba helyezett előirányzatok egy 
részének elvonásával az önkonnányzat kiadásait 91.549 e Ft-tal, a hivatal igazgatási kiadásait 10.674 e 
Ft-tal, az intézményekhez leszervezett költségvetési támogatás összegét 58.658 e Ft-tal csökkentette, 
ami összesen további 160.881 e Ft megtakarítást eredményezett. 

2006. évben az állami támogatás csökkenése miatt az önkormányzatnak 95.674 e Ft-tal kevesebb 
bevétel állt rendelkezésére, mint 2005. évben (2005. évhez viszonyítva a normatív állami hozzájárulás 
231.742 e Ft-tal csökkent, az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó részesedés viszont 
136.068 e Ft-tal növekedett), ezért a Hivatal és az intézmények költségvetése felUivizsgálatra került. 

A közgyűlés a 10/2006. (V. 2.) ÖR számú rendeletével a megyei fenntartású intézményeknél és a 
Közgyűlés Hivatalánál 2 %-os bérelvonást rendelt el, amely 82.151 e Ft összegű személy i juttatás és 
munkaadói járulék megtakarítást eredményezett, amit a hiány csökkentésére forditott az 
önkormányzat. 

2004. évben az önkormányzat intézményei engedélyezett létszáma 3.777 fő volt, míg 2011. évben 
3.214 fó, így önkormányzati szinten engedélyezett létszám tekintetében az összes létszámcsökkentés 
2004. évhez viszonyítva 563 fó volt. 
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A 20 ll. évi költségvetési rendelet előterjesztésével együtt- az Állami Számvevőszék javaslata alapján 
- a közgyűlés részletes tájékoztatást kapott a bevételek csökkenéséről, a megtett kiadáscsökkentő 
intézkedésekről. 

A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy a megyei önkormányzatok jelentős forráshiányait a 
finanszírozási rendszer megyei önkormányzatokra vonatkozó folyamatos hátrányos 
megkülönböztetése, valamint az állami támogatás elvonása eredményezte. A pénzügyi egyensúly csak 
úgy biztosítható, ha a központi költségvetés visszapótolja a korábbi 8 év állami támogatás elvonását és 
illetékbevétel kiesését és ezt cselekvési terv sem pótolhatja, hiszen nincsen olyan mozgósítható 
tartalék a megyei önkormányzatnál, mellyel csak megközelitőlegesen kiegyenlíthetö lenne a bevétel 
kiesés. 

Olyan nagy összegű kiadáscsökkentésre, mellyel a müködési hiány jelentösen csökkenthető lenne a 
korábban végrehajtott intézkedések mellett már nincs lehetőség. Megoldás lehetne feladatok, 
intézmények egyházi, vagy akár civil fenntartó részére történő átadása, azonban ez is csak a 
fmanszírozási problémák csekély részére szolgálna megoldásul, valamint a központi támogatások 
nagyobb összegű lehívásátjelentené. 

Önálló bevételi forrással nem rendélkezö megyei önkonnányzat bevételnövelést nem tud végrehajtani, 
a Zala Megyei Önkonnányzatnak a forgalomképes ingatlanok értékesítése eredményezhetne bevétel 
növekedést, de a jelenlegi piaci helyzetben nagyon kicsi az esély az ingatlanok értékesíthetőségére, és 
a finanszírozás nagyobb mértékű módosítása nélkül rövid időn belül a hiány mértéke ismételten 
növekvő tendenciát mutatna. 

A finanszírozási rendszerrel kapcsolatban kérdésként vetődik fel, hogy az önkormányzatok miért 
kapnak ugyanazon feladatok ellátására alacsonyabb összegű normatívát, mint az egyházak, illetve a 
kistérségi társulások? 

Álláspontom szerint intézményi struktúrát eredményező döntések meghozatalára a megyék eltérő 
adottságai miatt csak ajánlást lehet tenni. Az ÁSZ jelentésben, és a fentiekben leírtak alapján látható, 
hogy a Zala Megyei Önkormányzatnál az intézményrendszer átalakítása folyamatosan napirenden volt, 
amely a továbbiakban is folytatódik. Ugyanakkor továbbra is fenntartom véleményemet, miszerint az 
intézményrendszer átalakításából nem érhető el olyan nagyságrendű megtakarítás, mellyel a müködési 
hiány megszilntethetö vagy jelentős mértékben csökkenthető lenne. 
Véleményem szerint szükséges lenne az ágazati azon szabályozások módosításainak kezdeményezése, 
mellyel az önkormányzatok részére többletfeladatokat határoznak meg, ugyanakkor a finanszírozási 
rendszer nem követi a többletfeladatokhoz kapcsolódó kiadások forrásának biztosítását. 
Néhány példa: 
1993. évi LXXIX. tv 30/A§ és a 125. §értelmében 2010. szeptember l-től kötelező feladata a megyei 
önkormányzatoknak fejlesztő iskolai oktatás megszervezése, normatíva csak részben fedezi a 
kiadásokat. 
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához kapcsolódó kiadásokat a normatív állami 
hozzájárulás szintén csak részben fedezi, emiatt a normadv hozzájáruJáson felül az öt középiskolára 
vonatkozóan évente 20.424 eFt többletkiadást jelent önkormányzati szinten. Szakképzésben a 
moduláris vizsgáztatás a tavalyi évtől jelentösen megemelte az érettségi és szakmai vizsgáztatás 
kiadásait, illetve emeli a kiadásokat a minimálbér és az útiköltségek emelkedése. 

Javaslat 5. pontja 
A pénzintézeti kötelezettségekről a közgyűlés a költségvetés tervezésekor és a zárszámadás keretében 
folyamatos tájékoztatást kap, újabb számbavételét nem tartom indokoltnak. Minden évben a 
költségvetés tervezésekor a kötelezettségek számbavételre, és költségvetési rendelethe beépítésre 
kerülnek. Forrásuk a megyei önkormányzatok egyirányú finanszírozása miatt csak az illetékbevétel 
lehet, illetve ingatlanok értékesíthetősége esetén az ebből befolyó bevétel. 
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Javaslat 6. pontja 
Az Állami Számvevőszéki jelentés célja volt, hogy tételesen bemutassa a megyei 
önkormányzat pénzügyi helyzetét A jelentésből pontosan látható, hogy az elhasználódott 
eszközök pótlásának forrásigénye meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. 
A költségvetésben az intézmények elhasználódott eszközeinek, felújítási igényeinek 
biztosítására, 2011. évben a költségvetési tartalékok között 50 millió Ft került tervezésre, 
ennél nagyobb összeg tervezésére nem volt lehetőség, mivel ez évben tartalékokat már csak 
minimális összegben tudtunk tervezni, hiszen mint a fentiekben említettem, a jelenlegi 
pénzügyi helyzetben tartalékok képzésére minimális mértékben van csak lehetőség. 

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy a jelentés véglegesítése során a megfogalmazott 
észrevételeket figyelembe venni szíveskedjen. 

Zalaegerszeg, 20 ll. június 22. 

Tisztelettel: 

.ll /l _;, 
~,Jen6 
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Köszönettel vettern a Zala Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről 
készített számvevőszélei jelentés-tervezethez 2011. június 22-én küldött tájékoztató, segítő 
észrevételét 

Észrevételében a megfogalmazott ÁSZ javaslatok pontosítás át kéri a következők szerint: 

A javaslat 2. pontja "terjesszen 30 napon belül a Közgyűlés elé cselekvési (intézkedési) tervet a 
szükséges üzemgazdasági számításokkal alátámasztott újabb bevételnövelő, 

kiadáscsökkentő, beruházások és más kötelezettségek felülvizsgálatát, tartalékok képzését, 
méretgazdaságos intézményi struktúrát eredményező döntések meghozatalára, a pénzügyi, 
működési egyensúly mielőbbi biztosítása és fenntarthatósága érdekében. Tájékoztassa a 
Közgyűlést rendszeresen a cselekvési terv megvalósításáról, annak eredményeiről. A pénzügyi 
egyensúlyt befolyásoló feltételek romlása esetén tegyen javaslatot a cselekvési terv 
módosítására." 

Az észrevétel rögzíti, hogy az ÁSZjelentés 200 7. évtől rnutatj a be a megtett kiadáscsökkentő -
bevételnövelő intézkedések hatásait, ugyanakkor ezek a korábbi években is kirnutathatóak. Ezt 
megalapozandó 2004-2006. évek vonatkozásában bemutatásra kerültek az észrevételben a 
megtett kiadáscsökkentő-bevételnövelő intézkedések. Az elfogadott program szerinti vizsgált 
időszakon (2007. évtől 2011. év I. negyedéve) túl az ellenőrzést nincs módunkban 
kiterjeszte ni. 

Köszönettel vettük azon jelzéseit, hogy "a rnegyei önkormányzatok jelentős forráshiányait a 
finanszírozási rendszer rnegyei önkormányzatokra vonatkozó folyamatos hátrányos 
megkülönböztetése, valarnint az állami támogatás elvonása eredményezte. A Zala Megyei 
Önkormányzatnál az intézményrendszer átalakítása folyamatosan napirenden volt. V élernénye 
szerint az intézményrendszer átalakításából nem érhető el olyan nagyságrendű rnegtakarítás, 
rnellyel a rnűködési hiány rnegszüntethető, vagy jelentős rnértékben csökkenthető lenne, illetve 
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kiegyenlíthető lenne a központi költségvetésből származó bevételkiesés". E magyarázatokat 
megismertük, a javaslatot fenntartjuk 

A javaslat szerint "gondoskodjon a pénzintézeti kötelezettségek finanszírozási lehetőségeinek 
számbavétel éről, és arra források biztosításáról". 

Az észrevétel rögzíti, hogy a pénzintézetek felé fennálló kötelezettségekről a Közgyűlés a 
költségvetés tervezésekor és a zárszámadás keretében folyamatos tájékoztatást kap, újabb 
számbavételt nem tart indokoltnak. Forrásuk a megyei önkormányzat egyirányú finanszírozása 
miatt csak az illetékbevétel lehet, illetve ingatlanok értékesíthetősége esetén az ebből befolyó 
bevétel. A javaslatot a kötvényhez köthető jelentős a pénzintézetek felé fennálló kötelezettség 
jövőbeni terhe miatt fenntartjuk 

A javaslat szerint "mutassa be a Közgyűlésnek az éves költségvetési előterjesztésekben az 
értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának 
forrásigényét és -lehetőségét". 

Az észrevétel rögzíti, hogy az ÁSZ jelentésből pontosan látható, hogy az elhasználódott 
eszközök pótlásának forrásigénye meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. Jelezte 
továbbá, hogy a 20 ll. évben a költségvetési tartalékok között 50 millió Ft került tervezésre. A 
javaslatot fenntartjuk, az éves költségvetési előterjesztésekben az értékcsökkenési leírás 
összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és -
lehetőségét szükségesnek tartjuk bemutatni. 

Köszönöm Elnök úr és munkatársai ellenőrzés során tanúsított hozzáállását, amellyel az 
ellenőrzés megvalósításában részt vettek, azt segítették 

Budapest, 2011. december "1~ ". 

Tisztelettel: 

~~/ 
Domokos László 

Melléklet: jelentés 
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