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Előszó 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának, és a Települési Önkor-

mányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) megtisztelő felkérésére kísérleti oktatásra – a 

szerzők a Pénzügyminisztériumban és az Állami Számvevőszéknél szerzett több évtizedes 

tapasztalata alapján – készült e jegyzet a „Polgármester Akadémia„ résztvevőinek.  

 

Az önkormányzati törvény (Ötv.) a településekre koncentrálva alakította ki a tanácsrendszert 

felváltó helyi hatalomgyakorlás új, széles körű önállósággal rendelkező szervezeti kereteit, 

ami folyamatosan új, s újabb problémákat vet fel az önkormányzati rendszer területi szintjei-

nek működésével, a helyi feladatellátással, finanszírozással és a központi közigazgatás területi 

szerkezetével kapcsolatban. A (köz)szolgáltatások központi szakmai előírásai általában jog-

szabályokban (ún. ágazati törvényekben) meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumok 

formájában jelennek meg. Ezek a szabályok egyúttal jelentős mértékben befolyásolják 

(köz)feladatok ellátásának költségeit. 

A jegyzet az előadások összegzésére, rendszerezésére és azon ismeretek közreadására szolgál, 

amelyekkel a hallgatóknak az államháztartás helyi szintjéről feltétlenül szükséges rendelkez-

ni. Az előadásoknak kíván a jegyzet pénzügyi-jogi keretet adni azzal, hogy az oktatás során az 

előadók a gazdasági-pénzügyi aktuális folyamatok ismeretében, azzal kiegészítve adnak átte-

kintést. Hangsúlyozzuk, hogy nemcsak a képzéshez kívánunk pénzügyi-jogi keretet, illetve 

alapismeretet nyújtani, hanem általános tájékoztatást is megfogalmazni. A jegyzet annyiban 

újszerű, hogy a Polgármesteri Akadémia keretében felvállalt képzéshez rendszerezi az állam-

háztartás helyi szintjén történő gazdálkodás témaköreit.  

A jegyzet összegzi az államháztartás helyi szintjén a legfontosabb közpénzügyi és pénzügyi-

jogi ismereteket, melyekhez az egyes fejezetekben – a számvevőszéki ellenőrzési tapasztala-

tok alapján is – gyakorlati tájékoztatást, történeti visszatekintést és nemzetközi kitekintést is 

kíván nyújtani. 

A jegyzet polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, különféle bizottságokban részt-

vevőknek, jegyzőknek és nem utolsósorban az önkormányzati intézményekben különféle terü-

leteken dolgozó pénzügyi-gazdasági szakembereknek kíván gyakorlati – ha úgy tetszik azon-

nal hasznosítható – ismereteket adni: a költségvetés tervezéséről, az éves beszámolóról, az 

operatív gazdálkodásról, külön a vagyongazdálkodásról, a külső és belső ellenőrzésről. A 

jegyzet kitér a köz- és magánszféra (PPP) partnerség jellemzőire, valamint a korrupciós koc-



 5 

kázatokra. Nem foglalkozik ugyanakkor a témakörbe tartozó olyan kérdésekkel (közbeszerzé-

sek, pályázati támogatások), amelyek külön tantárgy témái lesznek.  

Ezen bevezető gondolatokkal ajánljuk a Polgármesteri Akadémia hallgatóinak a jegyzetet és 

hívjuk fel a figyelmet, hogy a pénzügyi- jogi ismeretek strukturált elsajátításának igénye a 

napi gazdasági döntéshozatalban elengedhetetlen előfeltétel. 

 

             A szerzők 
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I. A helyi önkormányzatok az államháztartásban 

A helyi- és a helyi kisebbségi önkormányzatok az államháztartás egyik alrendszereként kettős 

gazdasági funkciót látnak el, egyrészről közösségi feladatokat szerveznek és finanszíroznak, 

másrészről a helyi infrastruktúra- és adóztatási politikájuk révén befolyásolják a települések, 

esetenként a térség, a régió gazdaságának fejlődését mindez természetszerűleg kihat az ország 

versenyképességére is. A hazánkban lezajlott 1989/1990-es rendszerváltozás eredményekép-

pen a helyi önkormányzatok jelentősége nagymértékben megnövekedett. Az addig a közpon-

tosító hatalom által ellátott feladatok sokaságát kellett átvenni a helyi önkormányzatoknak. 

 

Magyarország a rendszerváltó országokat megelőzve hajtotta végre a centralizált állam-

modell lebontását, ugyanakkor gazdaságpolitikailag nem heverte ki e terület, hogy az önkor-

mányzatiság egy zsugorodó nemzeti jövedelem, a tulajdonviszonyok átalakulásával és a piac-

gazdaság kialakulásával egyidejűleg jött létre.  

 

Magyarországon a helyi közigazgatási, közszolgáltatási feladatokat a megyei és a települési 

önkormányzatok látják el, ez utóbbiakat a községi, városi, megyei jogú városi, a fővárosi és 

fővárosi kerületi önkormányzatok alkotják, amelyek egymással mellérendeltségi viszonyban 

vannak, köztük munkamegosztás van. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény alapozta meg azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak el kell látniuk. (A 

terjedelem szűkössége miatt a kisebbségi önkormányzatokkal érintőlegesen foglalkozunk.) 

 

A közösségi feladatok megosztásának elvi alapja a központi és a helyi költségvetések között 

azon alapul, hogy minden (köz)feladatot ahhoz a költségvetési szinthez kell telepíteni, ahol az 

optimálisan megoldható. Természetszerűleg a feladatmegoldás és azok teljesítésében való 

részvétel nem függhet csupán közgazdasági megfontolásoktól. 

 

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi vi-

lággazdasági válság, az abból adódó folyamatok, illetve azokra történő határozott reagálás, 

továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő kormányzati cselekvés határozzák meg. A 

gazdaságpolitika mozgástere szűk, ezért az un. kiadást csökkentő intézkedéscsomagban 2010-

től már nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások szerkezeti jellegű átalakítása. Természete-



 7 

sen mindez kihat az államháztartás egészére is. 

 

Az államháztartás alrendszerei (jelenleg 4 van, 2010. évtől központi és helyi szint) egységes 

egészet képeznek, melynek számszerű jellemzőit példaszerűen a 2009. adatokkal az alábbiak-

ban mutatjuk be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A négy alrendszer között elkülönült szervezetük, irányításuk és nem utolsósorban feladataik 

miatt önálló, esetenként az államháztartással ellentétes érdekek is lehetnek. Ezen érdekkü-

lönbségek alapvetően a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok, illetve az egyes 

önkormányzatok között jelentkeznek. Közgazdaságilag ezen érdekellentét úgyis megfogal-

mazható, hogy a nagyobb közösség érdekeinek érvényesítése nem ritkán hátrányosan hat a 

kisebb közösségekre. Gondoljunk csak a hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására, mely 

szakmailag a legalkalmasabb földrajzi tároló helyet irányozza elő, mely ellen az adott (kije-

lölt) település önkormányzata tiltakozik.  

 

Az állami szerepvállalásból adódóan a közösségi feladatok finanszírozása az államháztartás 

különböző szintjeire az éves költségvetési törvényekben történik - esetenként pénzügy-

politikai megfontolásokkal is alátámasztva. Így pl. a 2010. évi költségvetés tervezése során a 

Kormány döntött több szakmai törvény módosításának szükségességéről – a közoktatás, a 

szociális és gyermekvédelmi ellátások vonatkozásában – annak érdekében, hogy csökkenje-

nek az önkormányzatok állami feladatai, növekedjen mozgásterük. 

Forrás: PM 

 

A brut tó magyar államháztartás

(alrendszerei a 2009. évi költségvetési törvényben)

Helyi

önkormányzatok

Társadalom-

biztosítás

Központi

költségvetés*

Elkülönített 

állami

pénzalapok

Fejezetek (minisztériumok)

Fejezeti előirányzatok

Országos hatáskörű szervek

~ 450 költségvetési intézmény

Tartalékok

3194 Helyi önkormányzat

~1850 helyi kisebbségi önkormányzat

~13000 költségvetési intézmény

Nyugdíjbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap

- Munkaerőpiaci Alapok

- Szülőföld Alap

- Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

- Nemzeti Kulturális Alap

- Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 

Kártalamítási Alap

- Kutatási és Technológiai Innovációs

Alap

Kiadás:

8 960,9

Kiadás:

3 610,9

Kiadás:

4 416,8

Kiadás:

498,9

Bevétel: 

8 300,2

Bevétel:

3 476,9

Bevétel:

4 408,0

Bevétel:

517,9
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A feladatmegosztás úgy történik, hogy felsőszintű jogszabály (törvény) rögzíti a központi 

kormányzat és az önkormányzat (a területi szint) által ellátandó feladatokat.  

 

A helyi önkormányzati feladatok számának és integráltságának növekedése a finanszírozás-

ban összetett, többcsatornás megoldások kialakítását igényli. A helyi önkormányzatok pénz-

ügyi bevételeit alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg: 

a) az országban megtermelt összes jövedelem (a GDP, melyből az elmúlt években 12% 

körül részesült), melynek alakulását példaszerűen 1991-2009. között a következő gra-

fikon szemlélteti: 

A GDP alakulása 1991-2009 között 

 

b) az eredeti jövedelemtulajdonosokat terhelő központi és helyi jövedelem elvonásnak, 

az újraelosztásnak, az államháztartás hiányának a mértéke, 

c) a centralizált jövedelem elosztásának aránya az államháztartáson belül, 

d) államadósság alakulása természetesen visszahat a felosztható GDP-re, így az állam-

háztartás helyi szintjének juttatott állami támogatások és hozzájárulások mértékére is.  
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Forrás: MNB 
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Példaszerűen bemutatjuk az államadósság alakulását grafikusan 2000-2008. évek kö-

zött. 

 

Bevezető gondolatok között kell szólni arról, hogy a (köz)feladat megosztás elve kettős, a 

helyi önkormányzatoknak kötelező feladatait (Ötv.) törvény szabályozza (mint pl. a települé-

sekre az alapfokú oktatás, az egészségügyi és szociális alapellátás, az egészséges ivóvízről 

való gondoskodás, a helyi közutak és a köztemetők fenntartása). Ezen túlmenve törvények is 

meghatározhatnak kötelező feladatokat. Más oldalról a helyi önkormányzatok „bármilyen” 

feladatra vállalkozhatnak (önként vállaltan), amelyek nem veszélyeztetik a kötelező feladatel-

látásukat (így pl. az épített és természetes környezet védelme, közreműködés a helyi energia-

ellátásban és a helyi foglalkoztatási problémák megoldásában, a kulturális, tudományos és 

művészeti tevékenységek, valamint etnikai kisebbségek és civil szervezetek támogatása).  

 

Szólni kell arról is, hogy a helyi önkormányzatok alkotmányos önállósága egyre kevésbé van 

összhangban a szektor pénzügyi lehetőségeivel, egyrészről a szektor esetenként pazarlóan 

működik, ugyanakkor a meglévő gazdasági tartalékainak felélésére kényszerül. A rendszer 

Forrás: PM, MÁK

Az á l lam adósság a lak ulása  az év végén (Mrd Ft-ban)
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alulfinanszírozottsága tömeges pénzügyi nehézségeket okozhat, ami átterjedhet a magánszek-

torra is, (itt elsősorban a kifizetetlen vállalkozói számlák mellett a non-profit szektorra és a 

PPP beruházásokra kell gondolni) ugyanis az eddigi vagyongazdálkodás során többségében 

felélték a vagyonukat a mostani helyzet szerint, s már a jövő felélése kezdődik. Gyorsul az 

eladósodottság (a szektor egészének hitelállománya meghaladja a 900 milliárd forintot, mely-

ből átlagosan a 20 éves kötvénykibocsátás mintegy 420 milliárd forint), mindez hosszabb táv-

ra jelentős pénzügyi kockázattal jár.  

 

Rövid távon megoldást jelenthet az önkormányzatok gazdálkodásának fegyelmezetté tétele, 

mely hosszú távon is előnyöket hordoz. Hosszabb távra azonban ez önmagában kevés, első-

sorban meg kell erősíteni a saját bevételi bázist, valamint csökkenteni kell a kötelező felada-

tok számát, ennek során felülvizsgálandó az ágazati törvényekkel adott feladatok tömege, 

szerkezete és kötelező szakmai feltételrendszere is.  

 

Magyarország hosszú távú versenyképességének egyik feltétele a megfelelő infrastruktúra és 

humánerőforrás biztosítása, az Európai Unióból érkező támogatások lehívásának és felhaszná-

lásának lehetősége, mely az önkormányzati gazdálkodás színvonalától is függ.  

 

A település egyben sajátos gazdasági, társadalmi és kulturális közeg, amely segítheti, de gá-

tolhatja is a helyi vállalkozások versenyképességét. A vállalkozások versenyképessége pedig 

a mai globális gazdaságban mind inkább attól függ, hogy milyen települési környezetben mű-

ködnek, ezért a települések fejlődése és fejlesztése nem egyszerűen az élhető emberi lakókör-

nyezetnek vagy – költségvetési és üzemgazdasági szempontból – a közszolgáltatások haté-

kony működésének a kérdése.  

 

Összegezve a települések fejlődése és fejlesztése a vállalkozások és ezen keresztül az ország 

gazdasági versenyképességének egyik kulcseleme. A versenykényszer a helyi közösségek 

szintjén éppúgy megjelenik, mint a régiók, vagy a nemzetállamok között. A helyi adottságok-

hoz igazodó központi, illetve helyi gazdaságpolitika és fejlesztési stratégia ma már elengedhe-

tetlen feltétele a települések túlélésének, nem beszélve a helyi lakosság odavonzásáról, vagy 

megtartásáról, a jövedelmek alakulásáról és nem utolsósorban az élet minőségéről. Mindez 

elősegítheti az államháztartás egyensúlyát, közte az államadósság mérséklését. Végső soron, 

vagy inkább elsősorban az önkormányzati gazdaság fejlődése a lakosság részére jobb köz-

szolgáltatások nyújtását eredményezi. 
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Arról is szólni kell, hogy az atomizálódott települési önkormányzati szint és az elgyengített 

megyei önkormányzati szint mellett „kiürült” területi középszinten jelentkező feladatok egy 

jelentős hányada gazdátlanná vált. A megyei önkormányzatok intézményfenntartó szerepre 

devalválódtak.  

 

Végül itt kell hangsúlyozottan kiemelni, hogy az önkormányzati feladatok- és hatáskörök fe-

lülvizsgálatra és újratelepítésre szorulnak, melynek célja: 

a) az állam központi túlzott hatalmának korlátozása, 

b) regionális fejlesztéspolitika pénzügyi- jogi feltételeinek megteremtése, 

c) az egész állami intézményrendszer hatékonyságának növelése (a helyi önkormányza-

tok közel 13 000 költségvetési intézményt működtetnek). 

Ennek megfelelően a feladat- és hatáskör átrendezésnek a decentralizáció elvét kell érvényesí-

teni. Elsődlegesen nem az önkormányzati rendszeren belüli funkciók átrendezése, hanem a 

központi kormányzati feladatok egy részének regionális szintű telepítésére irányul. Mind-

ezekből világosan következik, hogy a regionális önkormányzatok feladatai nem a települések 

feladat- és hatásköreinek csökkentéséből erednek, hanem alapvetően egyes minisztériumok és 

más központi államigazgatási szervek hatáskörének átvételéből.  

 

Ellenőrző kérdések 

1. Az államháztartás alrendszerén belül a helyi önkormányzatok szerepe. 

2. A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok adósságállományának alakulása. 
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II. Az önkormányzati gazdálkodás történeti visszatekintése 

A mai önkormányzati rendszer a kiegyezést követően kialakult önkormányzatiságot tekintheti 

elődjének. Itt az akkori forrásszabályozás áttekintésére nyílik lehetőség. 

A kiegyezés és a tanácsrendszer létrejötte közötti időszak 

A községekről szóló 1871:18.tc., majd az  1886:22.tc., a törvényhatóságokról szóló 

1870:42.tc., majd az 1886:21.tc., valamint a székesfővárosról szóló 1872:36.tc. rendelkezései 

kisebb-nagyobb módosítással egészen a II. világháborút követő évekig, gyakorlatilag a ta-

nácsrendszer megalakulásáig szabályozták az önkormányzatok gazdálkodását. 

E törvények alapján a községeknek három, a törvényhatóságoknak két válfaja működött. A 

községek lehettek kisközségek, vagy nagyközségek, illetve rendezett tanácsú városok. Ez 

utóbbiakból lettek 1929-ben a megyei városok. A törvényhatóságok között megkülönböztet-

ték a vármegyéket, illetve a törvényhatósági jogú városokat.  

Az önkormányzati szabályozás eltérő volt a két fő önkormányzat típusnál. Vagyis külön ke-

zelték a községeket és külön a törvényhatóságokat.  

A községi önkormányzatok szabályozása  

a) Alapelv az volt, hogy az önkormányzati feladatok forrását döntően a községi önkor-

mányzati vagyonnak kell megalapoznia: községi ingatlan vagyon, községi üzemek, in-

tézetek, készpénztőke, értékpapírok. 

b) Vagyoni értékű jogok eladása is jelentős forrást jelentett. Ilyenek: halászati jog, vásári 

helypénzszedési jog, italmérési jog, kövezetvámszedési jog, hídvámszedési jog, kikötő 

vámszedési jog. 

c) Használatra átengedhető ingó javak: községi mérleg; tenyészapa állat. 

 

A községi önkormányzatnak ezek feletti jogosítványai nem voltak korlátlanok. Egyes esetek-

ben szükség volt a vármegye jóváhagyására, így a községi vagyon elidegenítésekor, új va-

gyontárgy megszerzésekor, valamint haszonbérleti szerződés kötésekor.  

 

Különleges szabályozás szólt a községi törzsvagyon elidegenítéséről a tekintetben is, hogy a 

határozathozatalhoz név szerinti szavazás volt szükséges, éspedig valamennyi megválasztott 

képviselő egybehangzó döntésével. (Ezt követően jött a vármegyei jóváhagyás.)  
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Az is sajátosság, hogy valamennyi a képviselő-testület imént felsorolt döntése esetében lehe-

tősége volt a község állampolgárainak a vármegyéhez fellebbezést benyújtani a döntést köve-

tő 30 napon belül.  

 

A községek számára előírt volt a leltározás évenkénti megtartása. Ennek eredményét be kellett 

csatolni a község zárszámadásához.  

 

Ha a sikertelen gazdálkodás vagy vis-maior esetek miatt a község csőd szélére került (va-

gyonvesztés következett be), akkor a megyei alispán hivatalból (de a község kérése alapján is) 

felfüggesztette a község jogát és vagyon(zár) gondnokot nevezett ki.  

 

A községi feladatok ellátására a vagyonból származó jövedelmeken túl további források is 

rendelkezésre álltak.  

 

Így példaszerűen: 

a) az átengedett állami általános kereseti adó (1922-től ennek teljes egésze önkormányza-

ti bevételt képezett); 

b) az átengedett állami italmérési engedély illeték; 

c) az átengedett állami szeszesital forgalmi illeték; 

d) a községi bor- és húsfogyasztási adó; 

e) a községi sör- és szeszfogyasztási adópótlék; 

f) az adóbehajtási illetékek;  

g) a marhalevelek kiállításáért és átírásáért járó díjak; 

h) az anyakönyvi kivonatok kiállításáért szedhető díjak; 

i) a község kötelékébe (az ún. községi illetőség) való felvételért beszedett díjak; 

j) a községi ingatlanok után járó vagyonátruházási illetékek; 

k) az állami forgalmi adó kezeléséért juttatott részesedés összege, az ún. ipardíj. 

Az elmondott széles körű bevételi források sem tudták minden esetben fedezni az önkor-

mányzatok valamennyi kiadását. Ezekben az esetekben törvény lehetővé tette pótadó kiveté-

sét. 

A községi pótadó kivetésének alapját és a maximális adókulcsot a törvény meghatározta. A 

pótadó alapjául  
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a) az állami földadót,  

b) a házadót, 

c) a társulati adót, 

d) az osztalék adót  

kellett számításba venni. A maximális adókulcs 50 % lehetett.  

 

A szigorú szabályok végrehajtását a vármegye ellenőrizte és a pótadó kivetése végülis e szerv 

jóváhagyásával vált hatályossá. Fellebbezési fórum a belügyminiszter volt. 

 

Igen ritkán előfordult, hogy az elmondottak alapján kivetett pótadóval sem volt elegendő a 

község forrása a feladataihoz. Rendkívüli esetekben sor kerülhetett az adómérték 50 % fölé 

történő emelésére, ehhez azonban már nem volt elegendő a vármegye jóváhagyása, hanem 

szükség volt a belügyminiszter és a pénzügyminiszter egyetértésére is. 

 

A községek valamely pénzintézettől kölcsönt is felvehettek. Ehhez azonban vármegyei enge-

dély volt szükséges. 

 

Jelentős szerepe volt még a községi közmunkának. Egyes községi feladatokra (utcák, védőgá-

tak stb. fenntartása) kötelezhették a község lakosait (kézi vagy szekeres munkára). A polgár a 

közmunkát pénzben is megválthatta. 

 

Főleg a kisközségek esetében fordult elő, hogy pótadó kivetése esetén sem állt helyre a ki-

adások és a források egyensúlya. Ezekben az esetekben lehetett segítséget kérni a Községek 

Fejlesztési Alapjából. A forráshiány mellett vis-maior esetekre is szolgált az Alap. A segélye-

zésről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter egyetértésben döntött, az átutalás az alispánon 

keresztül történt.  

 

Meg kell említeni, hogy már ez idő tájt felmerült szükségszerűségként a társulás intézménye. 

Főként a körjegyzőség szolgálta a községek közös feladatellátását. A költségmegosztás az 

érintett községekben kivetett adók törvényben meghatározott köre alapján történt.  

 

A megyei városokra néhány, az általánostól eltérő szabály vonatkozott. Így például ezek az 

önkormányzatok nemcsak az egyenes adók után, hanem a közvetett adókat fizetőknél is meg-
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állapíthattak pótadót, de ehhez a kormány engedélyét kellett kérniük. (A kormány akkor adta 

meg az engedélyt, ha ezáltal nem veszélyeztette az ipar és a kereskedelem érdekeit.) Emellett 

a megyei város képviselő testülete új helyi adónemek bevezetéséről is dönthetett, de ezekhez 

is kormány engedély volt szükséges. 

A törvényhatóságok szabályozása 

A szabályozás alapvetően eltérő volt a törvényhatósági jogú városokra, illetve a vármegyékre.  

A törvényhatósági jogú városokra vonatkozó előírások inkább hasonlítottak a községi (kü-

lönösen a megyei városi) mint a vármegyei szabályozókra (települési jellegükből következő-

en). 

 

A bevételi forrásszerkezet - mind a vagyonhasznosításból, mind az egyéb bevételekből adó-

dóan - szinte teljes egészében megegyezett a megyei városokéval. Lényeges eltérés, hogy a 

törvényhatósági jogú városok az állami jövedelemadóhoz hasonló elven működő külön adó-

fajtát határoztak meg.  

 

A vármegyék forrásösszetétele viszont már lényegesen eltért a községekétől. Különösen a 

vagyonelemekben volt eltérés, hiszen a kifejezetten településhez kötött ingatlanokra (földek-

re) nem terjedt ki a vármegye joga. Jellemzően házas ingatlanokkal, valamint értékpapírokkal 

rendelkeztek. 

 

Fontos sajátosság volt, hogy a vármegyei tisztségviselők illetményeit a központi költségvetés 

(az államkincstár) viselte. Ez abból következett, hogy a vármegye egyik fő feladata az állami 

közigazgatás közvetítése volt a községek felé. Érdekesség még, hogy a nyugdíjba vonult al-

kalmazottak járandóságának fedezetét viszont a vármegyének kellett kitermelnie (vármegyei 

nyugdíjalap). 

 

A vármegyei költségvetési hiány esetében lehetőség volt vármegyei pótadó megállapítására. 

Ennek alapja vármegyei szinten a földadó, a házadó, az általános kereseti adó 5 %-os kulccsal 

számított összege, a társulati adó, valamint az osztalékadó. Mivel a vármegye funkciója első 

helyen a községek felé irányult, ezért a községi adófizetőkre kivetett pótadó nagyobb mértékű 

volt, mint a megyei városi adófizetőkre megállapított. 

 

Külön létezett úgynevezett vármegyei útadóalap, a vármegye területén található törvényható-
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sági utak építésére és fenntartására. Erre külön költségvetést kellett összeállítani. Forrása az 

útadó (mint külön pótadó) volt, amelyet a földadó, a házadó, a kereseti adó, az osztalékadó 

százalékában kellett meghatározni. 

 

Mindkét törvényhatóságra vonatkozott a felsőbb szintű – belügyminiszteri – jóváhagyás, 

megfelelő ellenőrzést követően a következőkre: 

a) a költségvetés megállapítása, módosítása, 

b) pótadó (a törvényhatósági jogú városoknál új adónem) bevezetése, 

c) az ingatlanvagyon elidegenítése, valamint 

d) kölcsönfelvétel.  

A vármegyei finanszírozás a múltban is kemény politikai kérdés volt. Ezt tükrözi, hogy a me-

gyék pótadó kivetési jogát már a századforduló előtt megvonták és azt csak a ’20-as évek ele-

jétől kapták vissza. Ez összefüggött előbb azzal, hogy a megye hatalmát vissza kellett szoríta-

ni - a főispán lett a teljhatalmú úr közigazgatási kérdésekben -, majd pedig azzal, hogy az or-

szág gazdasági helyzetének romlása következtében a kormányzat képtelen volt a megyéket 

egészében finanszírozni, így kénytelen volt a megyék pénzügyi önállóságát növelni.  

 

Itt kell megjegyezni, hogy a világgazdasági válság idején  és azt követően a települési önkor-

mányzatok is rákényszerültek a pótadók növelésére. Eleinte nem szívesen emelték az 50 %-os 

mértéket, hiszen ez nem volt népszerű. Később erre rákényszerültek - gazdasági okokból -, s a 

’30-as években a településeknek már közel fele elérte vagy meghaladta a 75 %-os pótadó kul-

csot.  

 

Ennél fogva nemcsak a vagyonból, hanem az adókból származó jövedelem tömege is nagy-

mértékű volt az akkori Magyarországon, s ezáltal válhattak az önkormányzatok önfinanszíro-

zóvá. Igaz feladat- és hatáskörük jóval szűkebb volt, mint a későbbi tanácsoké, majd a mai 

önkormányzatoké. A közoktatásban, az egészségügyi és a szociális ellátásban az idő tájt nagy 

szerepet kaptak a központi állami és az önkormányzati intézmények mellett az egyházi, az 

alapítványi szervek. 

A tanácsi gazdálkodás történetéből  

 

Az 1949 után kiépült tanácsrendszer felelősségi területe a korábbi rendszerhez képest rész-
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ben nőtt, részben csökkent.  Felelősségi körébe került a teljes alap- és a középfokú oktatás, a 

közegészségügyön kívül az egészségügyi és szociális ellátás, a teljes lakásfejlesztés, - elosz-

tás, - gazdálkodás, a hatalmasra duzzadt állami ingatlan kezelése, a helyi ipar és szolgáltatá-

sok, továbbá a hatvanas évekig a mezőgazdaság. Kikerült felelősségi köréből minden, ami a 

rendfenntartó erőkkel kapcsolatos, beleértve a rendőrséget, sőt a hatvanas évek végéig a tűzol-

tóságot is.  

 

A tanácsi finanszírozás is a szocialista társadalom hierarchikus politikai intézményrendszeré-

nek alárendeltjeként, annak “szolgáló-leányaként” épült ki és működött. 

 

Ez a hierarchikus rendszer felülről építkezett: központ-megye, megye-járás, járás-település. 

Egyfelől szigorú pénzlebontás alapján történt a pénzeszközök elosztása. A pénzeszközök 

csaknem 100 %-ban újraelosztással és a feladathoz rendelten kerültek a felhasználás szintjére. 

Másfelől a hierarchia szintek között egy alkumechanizmus működött, amelyet a felsőbb szerv 

vezérelt, és amely a mindenkori politikai erő-, hatalmi-, érdekérvényesítési konstellációnak 

megfelelően realizálódott. Ennélfogva helyi önállóságról nem – vagy csak korlátozottról – 

beszélhetünk. 

 

E rendszert utólag kiadásorientált rendszernek nevezte el a szakirodalom. Azaz az alkuban 

- egyedileg (megyénként, járásonként, községenként) szubjektív módon, - a megállapított ki-

adási színvonal nagyságához rendelték a helyi (saját és átengedett) bevételeket és hiánypót-

lásként a felsőbb támogatást. 

 

A rendszer első 5 évében a tanácsoknak önálló bevételük egyáltalán nem volt. Finanszírozá-

suk teljes egészében az állami költségvetésből történt, és az Országos Tervhivatal, a Pénz-

ügyminisztérium, a minisztériumok pontosan megszabták a megyei tanácsoknak mire, meny-

nyit kell költeni. 

 

Az állami költségvetésbe automatikusan beleértették a tanácsok költségvetését. A tanácsi 

költségvetések jóváhagyása merő formalitás volt. Mindenki összeköttetéseinek, felső kapcso-

latainak megfelelően jutott pótlólagos forrásokhoz. 

 

A központi szinthez hasonló folyamat játszódott le a megyei, járási és a községi tanácsok kö-

zött. 
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Ez a mechanizmus teljesen megölte a bevételi érdekeltséget, hiszen a felhasználási lehetőség 

szinte egyáltalán nem kapcsolódott össze a bevételi tevékenységgel.  

 

Ha véletlenül több bevételt realizáltak mint amennyi az elismert kiadási szinthez kellett, a 

különbözetet a felső szint elvonta. 

 

E legszigorúbb elosztási rend megtörni látszott az 1955-től bevezetett Községfejlesztési Alap 

(KÖFA) nyomán, mellyel a helyi bevételek kialakítására történt kísérlet. E forrás kikerült a 

közvetlen redisztribució köréből, és némi – nagyságának, részarányának megfelelően – önálló 

jogosítványt biztosított a helyi szint számára. 

 

A ’60-as években a saját bevételek köre tovább növekedett, mígnem az 1968-as új gazdasági 

mechanizmus hatásaként a helyi bevételek részaránya tovább növekedett, a város- és község-

fejlesztési hozzájárulás átengedésével a helyi mozgástér és döntési szabadságfok javult. E 

változásokkal ugyan “új” lett a mechanizmus e területen is, de nem lett más. A helyi érdekelt-

ség ugyan növekedett, de az állami direkt elosztás – a tervlebontás – továbbra is túlsúlyos 

maradt, jellegénél fogva a kiadásorientált rendszerben betöltött meghatározó szerepét gyako-

rolta.  

 

Ugyanakkor a gazdaságirányítási reformnál kevésbé látványosabban, de talán jelentőségében 

attól alig elmaradóan a hatvanas és hetvenes évek fordulóján a gazdaság- és struktúrapolitiká-

ban is jelentős változás ment végbe. A változás lényege pedig az, hogy évtizedek után az inf-

rastruktúra most először valóban prioritást kapott. 1971-75-ben az összes beruházások 40 %-

kal, a tanácsi beruházások 70 %-kal, ezen belül az állami lakásépítés egyenesen több mint 

kétszeresére nőtt. Először nyílt ‘45 után lehetőség valóban nagyobb szabású településfejlesz-

tési, városfejlesztési politikát folytatni. A lakások mellett az infrastruktúra valamennyi más 

ágában is a fejlesztési források jelentősen megnövekedtek. 

 

1971-ben új tanácstörvényt fogadtak el. Az új rendelkezések néhol valóban jelentős, a taná-

csok önállósága felé tett lépéseket is jelentettek, fő jelentőségük azonban a megyei hatalom 

erősítése volt. Megszüntették a járási tanácsokat, és helyette a megyei tanács – testület nélküli 

– járási hivatalait hozták létre.  
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A korábbi négy megyei jogú várost - Győrt hozzákapcsolva - megyei városnak nevezték el, és 

a megyéknek rendelték alá, jóllehet működési költségvetésüket és fejlesztési alapjukat még 

egy ideig elkülönítve tárgyalták a központi szervek. A többi település és város esetében azon-

ban a megye korlátlan elosztási és átcsoportosítási lehetősége megmaradt (az ágazati arányok 

betartásán belül, mert bár ez nem volt kötelező, erre a minisztériumok nagyon vigyáztak). 

 

A megye más vonalon is erősödött, mégpedig a megyei pártbizottságok csatornáján. Eddig 

nem került említésre, de volt az irányításnak egy másik szférája, amely jelentőségében az ál-

lamot bizonyos vonatkozásban – megyei vonatkozásban biztosan – meghaladta és amely lé-

nyegében területi alapon szerveződött, befolyása kiterjedt szektorális hovatartozásra való te-

kintet nélkül, az adott megye, település területén működő összes szervezetre. 

 

1971-re megérlelődtek azok a centralizációs tervek is, amelyek az ország településeit kategó-

riákba sorolva a települések kétharmadát szerepkör nélkülinek ítélték. Ezt követően igen nagy 

ütemben haladt előre a tanácsok összevonása (egy időben a termelőszövetkezetek egyesítésé-

vel), az intézmények és a funkciók kivonulása a szerepkör nélkülinek ítélt településekből. 

 

Az eszközök közel duplájára emelkedése így nem a fejlesztés térbeli, települési kiterjedését, 

hanem példátlan centralizációját jelentette a hetvenes évek első felében, és minimális változ-

tatással a második felében is. 

 

A fejlesztési eszközök túlnyomó többsége a nagyüzemi, paneles lakásépítést szolgálta, amely 

már technikailag is a nagyvárosokhoz, illetve a megyeszékhely városokhoz volt kötve. A la-

kásépítéshez azonban – egyébként dicséretes módon – hozzácsatlakozott az összes járulékos 

beruházás (vízvezeték, csatorna, út, iskola, óvoda, kereskedelmi és szolgáltató egységek stb.). 

Csakhogy a megnövekedett fejlesztési eszközök sem voltak elegendők a fokozódó lakáséhség 

teljes kielégítésére, illetve csak úgy, ha erre kötötték le az eszközök több mint 90 %-át, és 

ezzel megfosztva a többieket minden lehetőségtől. Ahol állami lakás épült, minden épült, ahol 

nem, ott szinte semmi. 

 

1971-ben a tanácsok szabályozásában bevezették a saját és megosztott bevételek kategóriáját 

(vállalatok nyereségéből fizetett városi és községi hozzájárulás - a nyereség 6 %-a -, az illet-

ményadó és az eszközlekötési járulék egy része). 
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A forrásstruktúra változásának azért nem volt sok jelentősége, mert a működési, de még in-

kább a felújítási, fejlesztési célt és a hozzá tartozó forrásszükségletet “fentről” határozták meg 

és az állami támogatást egyszerűen hozzáigazították a helyi és átengedett bevételek tervezett 

összegéhez. A helyi és átengedett bevételek nagyobb, vagy kisebb összege nem, vagy alig 

befolyásolta a rendelkezésre álló források teljes összegét. 

 

Mindezek eredményeként pl. olyan arányok alakultak ki, hogy a 2000 szerepkör nélküli tele-

pülés (a települések kétharmada, a lakosság 20%-a) a tanácsi beruházások 3-4 %-ában része-

sedett.  

 

A ’80-as évek elejétől lassú változás indult meg a decentralizáció, a tanácsok nagyobb auto-

nómiája irányába.  

 

1984-ben a járások, s így a járási hivatalok is megszűntek. Maga a települések irányításáról 

való gondolkodás is változott, de átmenetileg eléggé “kaotikus” állapotok jöttek létre. A köz-

ségek egy része a városok irányítása alá lett rendelve a hatósági igazgatásban, ezzel kívánván 

fokozatosan megvalósítani a már régi, Erdei Ferenc – sőt még korábban Bibó István – által is 

szorgalmazott “város és vidéke”, városi vonzáskörzetekből álló közigazgatási koncepciót. A 

kísérlet azonban elég felemásan sikerült, a kialakított városkörnyékek nagyobbak voltak, mint 

egy agglomeráció, de kisebbek, mint a valódi vonzáskörzet. A városkörnyékhez csatolt tele-

pülések gyakran még mostohábban érezték magukat, mint a korábbi járásokban. Hasonlókép-

pen a településhálózati koncepció a kritikák kereszttüzébe került, további végrehajtását ezért 

felfüggesztették. 

 

A finanszírozási rendszer újabb továbbfejlesztései még a kiadásorientált rendszer keretében 

történtek. A tanácsok rendelkezésére álló pénzeszközöket továbbra is az határozta meg, hogy 

a központ mennyi kiadást, feladatot “ismert el”. Lényegében ezek az elismert feladatok hatá-

rozták meg a bevételi oldalt, tehát, ha netán a szabályozás több helyi, vagy megosztott bevé-

telt “szabályozott be”, vagy netán ezek a bevételek az év folyamán túlteljesültek, ez csak egy-

egy önkormányzatnál jelentett valamit. Pozitív már ekkor, hogy az úgynevezett átvett pénz-

eszközöket a helyi vállalatoktól, szövetkezetektől, majd a lakosság településfejlesztési hoz-

zájárulását (a TEHO-t) nem számították be, ezen – érdekeltségi jellegű – bevételek elvonásá-

ra sem igen volt példa. 
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Igaz az is, hogy az adott kiadási előirányzaton belül a tanács egyre nagyobb szabadságot ka-

pott, hogy mire és hogyan költse el. Ezen a területen valóban történtek apró lépések: pl. a cél-

csoportos beruházások aránya fokozatosan lecsökkent. 

 

Az 1986. évi szabályozó változás jelentett jelentősebb lépést a normativitás irányába. Beve-

zetésre került a “fejlesztési fejkvóta”, azaz célmeghatározás nélküli normatívan elosztott 

fejlesztési eszköz, igaz sok helyen még mindig a városok javára jelentős preferenciával. Be-

vezetésre került a fejlesztési (normatív) céltámogatás, a maihoz hasonló struktúrában. Újraé-

ledt és a tanácsi fejlesztéseknek nagyobb szerepet szánt az elmaradott területek területfejlesz-

tési alapja. Megjegyzendő, hogy mindezen újítások a fejlesztési kiadások tekintetében kerül-

tek bevezetésre, a folyó, működési kiadások tervezése és folyósítása terén csak kisebb elmoz-

dulások történtek. 

 

Mindemellett ebben az időszakban az érdekeltségi bevételek köre kibővült, s ezáltal is ol-

dódtak a tervezési- gazdálkodási kötöttségek. 

 

1988-tól – bevezetésével egyidejűleg – vált a személyi jövedelemadó tanácsi bevétellé. Elein-

te azonban ez semmiféle változást nem jelent. A korábbi városi és községi hozzájárulást, va-

lamint a béradót váltotta ki, népességarányos elosztásban, mindenhol beilleszkedve az egyez-

tetett kiadási szintbe. 

 

1987-88-ban a gazdasági válság elmélyülése a központi kormányzatot egyre inkább arra 

kényszerítette, hogy az ötéves tervben elígért forrásokat, s az addig elért garanciákat és auto-

nómiákat a tanácsokkal való szívós tárgyalások során visszavonja. 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. A községi önkormányzatok szabályozásának jellemzői (1870-1949 között). 

2. A törvényhatóságok szabályozásának főbb vonásai (1870-1949 között). 

3. A tanácsi szabályozás szakaszai, jellemzői. 
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III. A helyi önkormányzati feladatok 

A helyi önkormányzatok szabályozása, gazdálkodása nem függetleníthető az általuk ellátott 

feladatoktól, ezért ha röviden is, de foglalkozni kell azokkal. Történelmileg és országonként 

más és más a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre. 

 

Fontos, hogyan történik az állami és az önkormányzati feladatok megosztása. Vannak ál-

lami feladatok, amelyekből a helyi önkormányzatok nem részesedhetnek (bíróság, honvéde-

lem, stb.), vannak viszont amelyekből igen. 

 

A szubszidiaritás elve szerint azok kerüljenek a helyhatóságok feladatkörébe, amelyeknél 

fontos, hogy a megszervezésük a lakossághoz közel legyen. 

 

Legalább az előzőekkel azonos fontosságú, hogyan történjék a feladatok és hatáskörök 

megosztása az egyes önkormányzati szintek között. Magyarországon a települési önkor-

mányzatok rendkívül széles hatáskört kaptak. Mivel rendkívül sok a „kis” önkormányzat, 

ezért a feladatok ellátása akkor hatékony, ha ezek körében működik a társulásos feladatmeg-

oldás, illetve közös intézményfenntartás.  

 

A helyi önkormányzatok feladatait – az Alkotmányban rögzített elveknek megfelelően – alap-

vetően az önkormányzati törvény és az úgynevezett ágazati törvények határozzák meg. 

 

Az Ötv. néhány kötelező feladatot rögzít. Kimondja, hogy más törvény is megállapíthat köte-

lező feladatot, biztosítva az ellátásához szükséges forrást. 

A települési önkormányzatok feladatai 

Az Ötv. 8. §-ának (1) bekezdése „étlapszerűen” felsorolja a települések feladatait, a település 

fejlesztéstől az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséig. Ezek közül a követ-

kezők kötelezővé tételét vállalta fel (8. § (4) bek.): 

a) egészséges ivóvízellátás, 

b) óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, 

c) egészségügyi és szociális alapellátás, 
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d) közvilágítás, a helyi közutak és köztemetők fenntartása, 

e) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése. 

A megyei önkormányzatok feladatai 

 

Az Ötv. 1990-ben nem sorolta fel ezeket. Annyiról rendelkezett a törvény, hogy a megyei 

önkormányzat kötelező feladatává teheti a megye nagy részére, vagy egészére kiterjedő kör-

zeti közszolgáltatások biztosítását.  

 

Az 1994-es módosítás konkretizálta a kötelező feladatokat (70. §). Ezeket a középiskolai ellá-

tástól a térségi területrendezésig bezárva fogalmazta meg.  

 

Ma sem egyértelmű a megyék feladatköre, hiszen a települések átvállalhatják a körzeti intéz-

mény fenntartását, ha a településük lakói veszik igénybe az intézmény szolgáltatásának több-

ségét. Még zavaróbb: a települések térségi feladataikat átadhatják a megyei önkormányzatnak, 

a kapcsolódó intézményi vagyon tulajdonjogának megtartása mellett (a használati jog megy 

csupán át, nehezítve ezzel a vagyon állagának megőrzését). 

A megyei jogú városi önkormányzatok feladatai 

Az Ötv. az egyik legkevésbé hatékony megoldást hozta létre. Kimondja ugyanis, hogy a me-

gyei jogú város önkormányzata ellátja működési területén a megyei önkormányzatokra háruló 

feladat- és hatásköröket is. E városok nem küldenek képviselőt a megyei önkormányzatba. 

Fejlődés, hogy 1994. óta a megyei, valamint a megyei jogú városok egyeztető bizottságot 

hozhatnak létre a feladatok összehangolására. 

A fővárosi önkormányzatok feladatai 

Itt is sajátos megoldás jött létre. A Fővárosi Önkormányzat települési önkormányzat, de a 

kerületekre nézve kapott forrásmegosztási hatáskört (eltérően a megyei önkormányzatoktól). 

Az Ötv. néhány feladatot egyértelműen központosított, pl. a tömegközlekedést, a katasztrófa-

elhárítást, a középfokú oktatást, stb. Kimondta, ha egynél több kerületet érint az adott ellátás, 

akkor annak összehangolása a Fővárosi Önkormányzat feladata. A kerületi önkormányzatok-

nak az alapfokú ellátás mellett néhány középfokú feladat is feladatkörébe került. 



 24 

A feladatok és hatáskörök újratelepítése 

Az 1990. év óta tart a vita az újratelepítésről. Egyesek szerint csupán a jelenlegi önkormány-

zati szintek között kellene egészségesebb feladatmegosztást találni, pl. a kistelepülésektől a 

nagyobb településekhez történő feladatátcsoportosítással. Mások szerint hozzá kellene nyúlni 

az önkormányzati szintekhez is, kötelező kistérség (sokak számára érthetőbben a járás), vala-

mint a régió szint létrehozatalával. Ez utóbbi a megyei önkormányzatok létét megkérdőjelez-

né. A kötelező kistérség láthatná el – a kistelepülések helyett – a nagyobb szakértelmet igény-

lő közszolgáltatási feladatokat. 

Helyi sajátosságok hatása az önkormányzatok feladataira, gazdálkodására 

Az egyes helyi önkormányzatok feladatai sok-sok körülménytől, sajátosságtól függnek. Ilye-

nek: történelmi tradíciók (iskolaváros, nehézipar, járásközpont, stb.), földrajzi helyzet (üdülő-

hely, nyugati határvidék, kereskedelmi utak találkozóhelye, aprófalvas térség, stb.), népesség-

szám, korösszetétel, foglalkoztatási összetétel, nemzetiségi összetétel, és még sorolható to-

vább. Nem kevésbé fontos körülmény a már említett önkormányzati szinthez (típushoz) tarto-

zás. Ezek egy része megjelenik a központi szabályozásban, más része az önkormányzat fel-

adatszervezését határolja be.  

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Az állam és a helyi önkormányzatok közötti (köz)feladatmegosztás. A helyi önkormány-

zatok Ötv-ben és/vagy az ágazati törvényekben szabályozott kötelező, továbbá az önként 

vállalt feladatai. 

2. A feladat- és a hatáskörök telepítése az egyes önkormányzattípusok között. 
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IV. A helyi önkormányzati pénzügyi szabályozás 

1. A helyi önkormányzati pénzügyi szabályozási elvi összefüggései 

A társadalomban élő ember mindennapi szükségleteinek csak egy részét tudja közvetlenül – a 

megszerzett jövedelmének felhasználásával – kielégíteni. A szükségletek másik része évezre-

dek óta csak közösségi úton, – az állam közreműködésével – elégíthető ki. Ez utóbbi szük-

ségletek köre a történelmi fejlődés során változott, de – meghatározóan – ide sorolható a vé-

delmi, igazgatási, egészségügyi, oktatási, szociális stb. feladatok széles köre. 

 

Ezen feladatokat az állam csak úgy tudja megoldani, hogy – hatalmi funkciójára támaszkodva 

– jövedelmekre tesz szert. Miután jövedelem csak a (tágan értelmezett) termelés során kelet-

kezik, az állam csak úgy tud jövedelemhez jutni, hogy a termelés két szereplőjétől, a vállalko-

zótól és a munkavállalótól elvonja a megtermelt jövedelem egy részét. A kör tehát bezárul, 

minél több feladatot kíván az állam ellátni (minél több feladat ellátását várjuk el tőle), annál 

több jövedelmet kell elvonni (tőlünk), ezáltal újraosztani. 

 

A modern társadalmak kialakulásával párhuzamosan fokozatosan kiderült, hogy az állam 

központi szervei egyedül – hatékonyan és racionálisan – nem alkalmasak a közösségi felada-

tok ellátására. A polgárok helyben jelentkező ilyen igényeinek kielégítésére fokozatosan létre-

jöttek a legátfogóbb helyi közösségi szervek, az önkormányzatok. Eltérő mértékben és mó-

don ugyan, de minden állam bizonyos helyi feladatok ellátását a helyi önkormányzatokra bíz-

ta, források átengedésével. 

 

A termelés során létrejött jövedelmek egy részének (állami) elvonása és az önkormányzatok 

részére történő újraelosztása elvileg két módon történhet. Az egyik esetben kizárólag a köz-

ponti állam vonja el a jövedelem tulajdonosoktól a jövedelmük egy részét, s ennek teljes új-

raelosztása révén juttat forrásokat az önkormányzatoknak. A másik esetben az állam egy-

részt már a jövedelem elvonás jogát is megosztja az önkormányzatokkal (helyi adó), más-

részt a központi adó egy részét is a – keletkezés – helyén hagyja. 

 

Az állami támogatás megállapítása (elvileg mindkét esetben) is kétfajta módon történhet. 

Az egyik módszer szerint az állam településenként megállapítja a feladatok ellátásához szük-
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séges kiadásokat, az ehhez helyben fellelhető forrásokat, s a különbséget állami támogatás-

ként biztosítja. Ebben az ún. kiadásorientált rendszerben egyrészt a helyi kiadások felülről 

történő – teljes körű és részletekbe menő – meghatározása, („tervlebontása”) csak bonyolult 

elosztási folyamatokban, alkumechanizmusban oldható meg, másrészt a helyi szerveknek 

nincs bevételi érdekeltségük. Ha ugyanis helyben több bevételt tárnak fel, akkor ez nem az 

elkölthető kiadásokat növeli, hanem az állami támogatást csökkenti. 

 

A másik, ún. forrásorientált rendszerben az állam „lemond” a helyi kiadások felülről törté-

nő  – egyedi– meghatározásáról. Az állami „elosztás” csak az állami támogatásra terjed ki, s 

az állami támogatás és a helyben „fellelhető” források adják együttesen az elkölthető kiadáso-

kat. Miután az állam nem kívánja magára vállalni a helyi kiadások részletekbe menő meghatá-

rozását, ezért az állami támogatás (hozzájárulás) elosztásánál a nyílt, normatív módszerek 

jobban alkalmazhatóak. S mivel a helyi források (közvetlenül vagy közvetve) a helyi szervek 

munkájától (is) függnek, a helyi szükségletek kielégítésének (joga és) felelőssége jelentős 

mértékben a helyi szerveké (is). Ebben a rendszerben már működik a helyi bevételeknél az 

érdekeltség, hisz a több helyi forrás nem az állami támogatást csökkenti, hanem az elkölthető 

összes forrást (kiadást) növeli. 

 

A forrásorientált rendszer természetesen eleve feltételezi a többcsatornás finanszírozási mód-

szert. Csak a több lábra állított szabályozórendszer képes településenként is – legalább a tele-

pülések nagy részénél – harmonizálni a kiadási szükségletekkel. Az érdekeltséget jelentő he-

lyi adók és a (részben) átengedett központi adók differenciáló hatását – a szükséges mérték-

ben – a normatív állami hozzájárulás és (főleg) a kiegészítő támogatás ellensúlyozza. 

 

A kiadásorientált rendszer, nálunk a tanácsrendszerrel, a forrásorientált az önkormányzati 

rendszerrel (látjuk mindjárt) kapcsolható össze. Mélyebben vizsgálva azonban közvetlen múl-

tunk ebből a szempontból is sokkal differenciáltabb volt. 

 

2. Nemzetközi kitekintés 

A helyi önkormányzatok államháztartáson belüli helyét, szerepét a következő tényezők hatá-

rozzák meg: 

a) Az országok mérete, történelmi hagyományai. 
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b) Az ország állammodellje. A két altípus az unitárius és a föderatív államberendezkedés. 

Az unitárius modell maximálisan két kormányzati szinttel (központi és helyi), a föde-

rális három kormányzati szinttel rendelkezik. 

c) A politikai és közigazgatási kultúra, a meghatározó politikai erők preferenciái. 

d) Az ország gazdasági ereje, helyzete, a közszektor nemzetgazdasági súlya, a pénzügy-

politika mozgástere. 

Az európai fejlődés különböző történelmi útjai, az országok méretkülönbségei az állambe-

rendezkedés a kormányzati szintek különböző variációit hozta létre. Lényeges különbséget 

mutat ugyanis a rajnai modell (ez államszerkezet szempontjából föderális berendezkedés), az 

unitárius államszerkezetre épülő „napóleoni”, más néven mediterrán modell, vagy az északi, 

skandináv modell, amely számos megoldásában hasonlít az angolszász rendszerre. Általános 

tendenciának tekinthető az l960-as évektől a helyi feladatellátás integrálódása. Ez részben a 

kötelező társulási formák elterjedésével (tipikus példája Franciaország), vagy az önkormány-

zatok méretének növelésével (rajnai modell, skandináv modell) valósult meg. 

 

Az állami feladatellátással kapcsolatos, az 1970-es években bekövetkezett váltás eredménye-

ként elkezdődött a közfeladatok erős decentralizációja. Ez egyfelől erősítette a már elindult 

helyi integrációt, másfelől pedig az állami szerepvállalás visszafogásából adódó konfliktusok 

decentralizálását valósította meg. 

 

Az Európai Közösség (később Európai Unió) keretei között speciális fejlődési útként bonta-

kozott ki az 1980-as évek végétől a regionalizáció. Ez az unitárius állam modell átalakulásá-

val kvázi háromszintű kormányzati rendszer kialakulását jelenti, amelyben a központi és helyi 

szint között fiskális autonómiával rendelkező regionális szint jött lére. Tipikus példája ennek 

Spanyolország, de hasonló folyamatok láthatók Belgiumban, Franciaországban és Lengyelor-

szágban. 

 

A rajnai modellt követő országokban a föderális berendezkedés következtében a többszintű 

igazgatási rendszerhez igazodó, meglehetősen hierarchizált kormányzati feladatellátási rend-

szer jött létre.  
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a) Legfelül a szövetségi, középen a tartományi szint található. A hierarchia alján elhe-

lyezkedő önkormányzati szint meglehetősen csekély kompetenciával rendelkezik. 

Ilyen berendezkedés van Németországon kívül Ausztriában és Svájcban. Németor-

szágban az önkormányzatoknak több típusa létezik.  

b) A járások, a járási jogú városok, a városok, a községek és az önkormányzati társulá-

sok, amelyek mindegyike állami felügyelet alá tartozik.  

c) Az önkormányzatok kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellátnak.  

d) Bevételeik saját díj- és adójellegű bevételekből, valamint a kormányzat magasabb 

szintjeiről érkező felhasználási célhoz kötött transzferekből, valamint vagyonuk hasz-

nosításából származó bevételekből tevődnek össze.  

 

A német rendszerben az egyes tartományok alkotmányaikban eltérően szabályozzák az ön-

kormányzati feladatellátás lehetséges szervezeti kereteit. Ezek a költségvetési szervektől 

kezdve, a speciális, kizárólag közvetlen önkormányzati irányítású közszolgáltató vállalatokon 

át, az önkormányzati tulajdonú vállalaton és a magánjogi társaságokon (kft. rt.) keresztül, a 

céltársulásokkal és a magánszektorhoz tartozó szervezetekkel bezárólag, sokfélék lehetnek. 

Speciális képződmények a közvetlen önkormányzati irányítású felségjogi üzemek és a kizáró-

lag önkormányzati tulajdonú felségjogi társaságok. Az önkormányzati üzemek és társaságok 

forgalmi- és helyi iparűzési adó-mentesen működhetnek. Bizonyos szolgáltatások esetében 

(szennyvíztisztítás, környezetvédelem) a privatizáció nem megengedett, mert a privatizáció 

csökkentené a település ráhatását a díjpolitikára és a szociális szempontok érvényesítésére. 

Viszonylag szigorú (a kereskedelmi társaságok működését nem engedő) a déli tartományok, a 

bajorországi és baden-würtenbergi és liberálisnak mondható az északi tartományok, például 

az észak-rajna-westfáliai szabályozás. 

 

A skandináv modellben az önkormányzati alapegységek viszonylag nagyok, feladatellátásuk 

széles körű, és az előzőeknél nagyobb gazdálkodási önállóságuk van.  

a) Ezen országok unitárius államberendezkedésűek, de a központi állam a felelősség je-

lentős részét a helyi szintre delegálta.  

b) Jellemző a már jelzett decentralizáltság és a centralizáltság. Ez utóbbi, látszólag el-

lentmondó állítás azt jelenti, hogy a korábbi elaprózottság helyett igen széles ellátási 

felelősséggel és nagy pénzügyi önállóssággal rendelkező, nagyméretű önkormányza-

tok jellemzik e típust.  
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c) Ezen országokban az önkormányzati szektor az államháztartás második legnagyobb 

alrendszere.  

d) Az önkormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya ezen országokban 18-30% 

körül van, az államháztartás egészéhez történő viszonyításban pedig 40 % körül.  

e) A skandináv országok egy része a szolgáltatásszervezésben az Amerikai Egyesült Ál-

lamokban kialakult megoldásokat, a regionális szolgáltatóegységek (special districts) 

kialakítását is alkalmazzák.  

f) E modellben a helyi bevételek döntő szerepet játszanak a feladatellátás finanszírozá-

sában.  

g) A központi kormányzat feladatai, a központi közjavak biztosításán túl, a különböző te-

rületi különbségek kezelésére szorítkoznak. 

 

A mediterrán modell országait általánosságban a centralizált (unitárius) államberendezkedés 

és az elaprózott településszerkezet jellemzi. A centralizáltság az államháztartás végrehajtó 

(így helyi önkormányzatok) szintjeinek központosított finanszírozásában, a működés folya-

matos ex-ante ellenőrzésében ölt testet. A legmarkánsabb példa Franciaország, de idesorolha-

tó a dél-európai országok csaknem mindegyike. A már említett elaprózódottság és meglehető-

sen centralizált finanszírozási rendszer mellett a települési önkormányzatok viszonylag szűk 

feladatellátási felelőssége jellemző. 

 

A rendszerváltás során átalakult országok esetében a korábbi történelmi hagyományok mellett 

az átalakulás körülményei is befolyásolták a kialakult önkormányzati rendszer jellegét. Lé-

nyeges különbség van közöttük a tekintetben is, hogy voltak-e előzményei a decentralizáció-

nak. Csehszlovákia utódállamai és Magyarország esetében voltak. Lengyelország az „ugrás a 

semmibe” megoldást követte, gyors decentralizálást hajtott végre, de meghagyta és alkalmaz-

ta is a korrekció lehetőségét. Az átalakuló országokat a fenti modellek közé nem soroljuk be, 

mert ezen országok államberendezkedésére többféle hatás érvényesült. Talán e többféle (an-

golszász, rajnai és mediterrán) hatás a magyarországi esetben mutatkozik a legtisztábban. 

Magyarországon például az integráció irányába fejlődő és bajor mintákat követő megrefor-

mált tanácsi rendszert a települési adottságokhoz igazodó de jure erősen decentralizált modell 

váltotta fel, amely pénzügyi értelemben de facto a korábbi rendszernél centralizáltabbá vált. A 

„magyar modell” az elaprózottság tekintetében a mediterrán modellre, széles feladatkö-

rét tekintve pedig a skandináv modellre emlékeztet. Ezért esetükben fokozott problémát 
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jelent a közfeladat-ellátás optimálishoz közeli kereteinek megtalálása. 1999 után a hazai köz-

politika alakítói körében is megfogalmazódott a regionalizáció iránti igénye. A magyar rend-

szer vonatkozásában problémát jelent, hogy a korrekció lehetősége közjogi szervezeti intéz-

kedésekkel nehézkes, a kényszerek miatt a korrekció kizárólag fiskális eszközökkel (és ezért 

sokszor diszfunkcionálisan) történhet. 

 

A következő táblázatban szerepel néhány EU-s ország az egy önkormányzatra jutó lakosság-

szám alapján növekvő sorrendben. Az átlagos lakosságszám mellett bemutatunk két olyan 

mutatószámot is, amely a feladatok nagyságát jelzi. Ilyen a GDP arányos kiadások és a fog-

lalkoztatottak aránya. 

Az önkormányzatok száma és átlagos lakosságszáma és GDP arányos kiadásai az EU 

néhány országában 

 

Ország 

Lakosság 

millió fő 

(2005) 

Önkor-

mányzatok 

száma 

(2007) 

Egy 

önkormány-

zatra jutó 

lakos  

ezer fő 

Az önkormány-

zati alkalmazot-

tak az összes 

közszolgálatban 

alkalmazottak 

százalékában 

Az önkor-

mányzatok ki-

adásai a GDP 

százalékában 

(2005) 

Cseh Köztársaság 10,2 6 249 1 640 57 12 

Franciaország 62,8 36 683 1 720 30 11 

Szlovákia 5,4 2 891 1 870 47 7 

Magyarország 10,1 3 175 3 170 65 13 

Ausztria 8,2 2 357 3 510 16 17 

Spanyolország 43,4 8 111 5 430 77 20 

Németország 82,4 12 312 6 690 35 20 

Olaszország 58,6 8 101 7 270 42 16 

Szlovénia 2,0 210 9 560 15 9 

Lengyelország 38,2 2 478 15 390 59 13 

Dánia 5,4 98 55 480 79 33 

Nagy-Britannia 60,2 434 139 480 56 13 

Svédország 9,0 290 31 310 (nincs adat) 25 

Forrás: Dexia 2008 

3. 1990. óta működő pénzügyi szabályozás alapvetései 

Az önkormányzatok gazdasága része a nemzetgazdaságnak, így pénzügyi helyzetük sem füg-

getleníthető az ország általános gazdasági, pénzügyi lehetőségeitől. 

 

Az önkormányzatok anyagi-pénzügyi lehetőségeit – makroszinten –meghatározók: 
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a) az országban megtermelt összes jövedelem összege, növekedése (v. csökkenése)  

o Például a GDP tervezett összege 2010-re 26.300 milliárd forint, 

(A 2009. évi 6,7%-os volumencsökkenést követően 2010-re is még 

0,9% a visszaesés.) 

b) az ellátandó „állami” közszolgáltatási feladatok, s ennek alapján az „eredeti” jövede-

lemtulajdonosokat (vállalkozók és lakosság) terhelő (központi és helyi) jövedelem-

elvonásnak, az államháztartás újraelosztásának, valamint a kettő különbségének (az ál-

lamháztartás hiányának) a mértéke, 

Például 2010-re tervezett:     a GDP %-ában 

    a jövedelem elvonás kb.:  46,2 

    az újraelosztás kb.:   50,0 

    az államháztartás hiánya:    3,8 

c) a közszolgáltatási feladatok megosztásának aránya a központi és önkormányzati al-

rendszer között. 

Például 2010-re ez kb. 75-25% 

Az egyes helyi önkormányzatok pénzügyi lehetőségét – mikroszinten – természetesen jelentő-

sen befolyásolja az összes önkormányzati forrás elosztási, azaz szabályozási rendszere is. 

 

Az előbbiekből látható tehát, hogy óriási a felelősség az önkormányzatok pénzügyi mozgáste-

rének meghatározásában. Nemcsak ország összesenben (makroszinten) kell biztosítani az ön-

kormányzati feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangját, hanem olyan szabályozórend-

szert kell működtetni, amely a helyi önkormányzatoknál egyensúlyt teremt a feladatok és a 

pénzügyi források között. Mindezt oly módon kell megoldani, hogy egyrészt döntően norma-

tív legyen, – és csak minimális (és nyílt) az egyedi – elosztás, másrészt az önkormányzatok 

érdekeltek legyenek a helyi források feltárásában és az eszközök ésszerű, takarékos felhaszná-

lásában. 

 

A nem elosztás típusú önkormányzati forrásszabályozásnak elvileg két lehetséges módja 

van: 
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a) a helyi önkormányzatok közszolgáltatásaikat döntően helyi és központi adókból fi-

nanszírozzák (ez utóbbi részben közvetlenül, adóátengedés formájában, részben újra-

elosztással, állami hozzájárulásként jut el az önkormányzatokhoz), 

b) az állam jelentős állami vagyont ad át az önkormányzatoknak, s azok annak haszná-

ból, hozadékából finanszírozzák a kötelező és az önként vállalt feladataikat. 

 

A nemzetgazdasági és államháztartási összefüggések miatt mindkét megoldás ország 

összesenben hasonló nagyságrendű forrást biztosít, azonban az egyes helyi önkormányzatok 

közti elosztás (szabályozás) elve és gyakorlati hatása alapvetően eltér egymástól. 

 

Az első megoldás esetén – különösen a kötelező feladatoknál – a lakosság részére végzett 

közszolgáltatás színvonala az egyes önkormányzatok között jelentősen nem szóródik, hiszen 

az állam mindenhol fajlagosan azonos hozzájárulást biztosít. 

 

A második esetben a lakossági közszolgáltatás színvonala elviselhetetlen mértékben diffe-

renciálódik annak függvényében, hogy az egyes önkormányzatok milyen nagyságrendű és 

mennyi hasznot hozó vagyont kap/hat/nak. Lennének települések, ahol (miután nincs vagyon, 

vagy alacsony a hozadéka) a lakosság elemi létszükséglete sem lenne biztosítható, s lennének 

olyan helységek, amelyekben – az önkormányzatoktól független okok miatt – a mai hazai 

viszonyokhoz képest luxus jellegű feladatokra is maradna pénz. 

Az önkormányzati törvény 1990. évi előkészítése során e két fajta (az ún. közszolgáltató, 

vagy a vállalkozó) típusú önkormányzati rendszerből lényegében az első került elfogadásra, s 

a gazdasági-pénzügyi szabályozás is erre épült. 

 

Az önkormányzati törvény 1990-ben a közszolgáltató rendszer mellett nem zárta ki – a köte-

lező feladatok ellátásán túl – a vállalkozó önkormányzati gazdálkodás lehetőségét sem. 

 

Egyoldalú tehát az a ma is széles körben élő nézet, hogy az állam adjon át minél több vagyont 

az önkormányzatoknak, s akkor azok több forráshoz jutnak. A mai állami (kényszer) feladat-

vállalás mellett az önkormányzatok több vagyonhoz jutása csak úgy valósulhatna meg, ha 

annak hozadékával arányosan csökkenne a központi adók átengedése és/vagy az állami hozzá-

járulás összege. Az ország összesenben „nullszaldós” megoldás azonban az egyes települések 

között igazságtalan és elviselhetetlen differenciálódást eredményezne. 
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4. A szabályozásról részletesen 

A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásán a különböző törvényekben és rendeletek-

ben megfogalmazott előírások összességét értjük, amelyek közvetlenül, vagy közvetve meg-

határozzák az önkormányzatok és intézményeik által az ellátandó feladatokhoz felhasználható 

bevételek nagyságát, összetételét, önkormányzatonkénti eloszlását (allokációját), mindezek 

tervezésének, realizálásának, felhasználásának, elszámolásának módját és feltételeit. 

 

Az 1990. évben az Alkotmány módosítása és az önkormányzati törvény megalkotása, ezt kö-

vetően az önkormányzatok feladat- és hatásköréről, az önkormányzati vagyonról, az állam-

háztartásról, a helyi adókról, a címzett- és céltámogatásokról szóló, nemkülönben a konkrét 

szabályozókat évenként tartalmazó költségvetési törvények alapozz(t)ák meg az új önkor-

mányzati típusú forrásorientált szabályozást, gazdálkodást. 

 

Az önkormányzatok és intézményeik működése és így gazdálkodása a lakosság ellátását szol-

gálja, így természetesen fontosak az azokat a területeket – a közoktatást, egészségügyi, szo-

ciális, kulturális ellátást, az igazgatást, a kommunális és közüzemi szolgáltatást – szabályozó 

meg-megújuló törvények is. Keretünkbe a gazdálkodással szorosabban összefüggőek tartoz-

nak. 

 

Mi a forrásorientált szabályozás lényege: 

a) Az államigazgatási szintek között (központ - megye - helyi szint) nincs alkumecha-

nizmus, az irányítás legnagyobbrészt közgazdasági szabályozókkal történik. 

b) Csupán makroszintű szabályozás létezik, amely meghatározza e szféra nemzetgazda-

ságon (a felhasználható GDP-n), az államháztartáson belüli súlyát. A helyhatóságok 

részére döntően törvények határozzák meg, mi jár nekik. 

c) A települési önkormányzatok önállóan tervezik meg költségvetésüket. (1991-től már a 

megyei (tanácsi) “gyámkodás” is elmaradt.) 

 

A forrásorientált szabályozásban a helyi önkormányzatok közszolgáltatási kiadási lehetőségét 

döntően az általuk realizált helyi és központi források határozzák meg. A kiadások összetéte-

lét az önkormányzati testület határozza meg részben a törvényi előírások, kötelezettségek, 

részben az előző évek döntései, determinizmusai, végül saját célkitűzései alapján. 
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E szabályozásnak is többféle módszere lehet:  

a) a piacorientált modellben az önkormányzatok által felhasznált források döntően a he-

lyi gazdasági (vagyoni, jövedelmi, forgalmi) háttérből származnak, ide értve a saját 

vagyonból származó bevételt is. E szabályozás hívei a lényeget a központi költségve-

téstől való teljes függetlenségben látják, ezt tartják az önállóság valódi zálogának. 

Magyarországon elképzelhetetlen az ilyen elméleti modell alkalmazása nemcsak azért, 

mert ilyennel a világon sehol sem lehet találkozni, hanem azért sem, mert az ország 

egyes területeinek, illetve településeinek jövedelemszolgáltató képessége, vagyoni ere-

je rendkívül eltérő. Ezt nem, vagy csak igen bonyolult kompenzációs rendszerrel le-

hetne kiegyenlítettebbé tenni.  

b) az állami támogatásos modellben: nincs, vagy alig van helyi bevétel. Az önkormány-

zat bevételei teljes egészében a központi költségvetésből származnak. Ez is történhet 

normatív és/vagy egyedi elosztással. Erre sem lehet (sok) nemzetközi példát találni. 

(Hollandiában az önkormányzatok bevételi forrásainak nagyjából 90%-a normatívan 

elosztva - a központi költségvetésen át - érkezik, míg a helyi adók képviselik a fenn-

maradó 10%-ot.) 

c) a vegyes modell ötvözi a piacorientált és az állami támogatásos modell előnyeit (s 

hordozza valamelyest azok hátrányait). Magyarországon ez utóbbi modell vált az elfo-

gadott szabályozás alapjává. 

A vegyes modell hozhatja összhangba a magyarországi széles felelősségű és igen elaprózott 

helyi önkormányzatok feladatait valamint a forrásait. Egyidejűleg e szabályozás 

egyfelől 

- ösztönöz a bevételi lehetőségek kiaknázására, s - ha korlátozottan is - a vagyonhasz-

nosításra, a vállalkozásokra, 

- kapcsolatot teremt az adófizető polgár és az önkormányzatok gazdálkodása között,  

másfelől 

- minden önkormányzatot olyan anyagi helyzetbe hoz, hogy alapvető közszolgáltatási 

feladatait elláthassa;  

mindemellett  

- az önkormányzat függetlensége érdekében törvény szabályozza, hogy alanyi jogon mi 

jár neki, 
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- objektív mérőszámok alapján az Országgyűlés közvetlenül állapítja meg az állami 

(normatív) hozzájárulásokat és támogatásokat, 

- a jövedelemhiányos, az önhibájukon kívül működni képtelen önkormányzatok többfé-

le kiegészítő támogatást kapnak, törvényben szabályozott paraméterek alapján, 

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt célok – mindenekelőtt fejlesztések - megva-

lósításához a központi költségvetés célzott támogatást ad. Ezeket kiválthatják immár 

EU-s források.  

Az önkormányzatok gazdálkodásában érvényesülhet mind az aktív, mind a passzív bevételi 

érdekeltség.  

 

Aktív a bevételi érdekeltség, ha az önkormányzatok bevételi munkájának a mennyiségétől és 

minőségétől függ az általuk felhasználható jövedelem, és ez kihat az önkormányzatok köz-

szolgáltatási tevékenységének volumenére és színvonalára. 

 

Passzív a bevételi érdekeltség, ha az önkormányzatok nem tudják befolyásolni a bevételek 

nagyságát, azok mégis erőteljesen befolyásolják anyagi lehetőségüket, így a közszolgáltatásuk 

mennyiségét és minőségét. 

 

Aktív bevételi érdekeltség tud érvényesülni a saját bevételeknél, hiszen azokat az önkormány-

zat veti ki és szedi be. (Idesorolható a gépjárműadó is, amelyen ugyan sokáig osztozni kellett 

[50-50%-ban] a központi költségvetéssel, de amely 2003. óta ismét 100%-ban helyben mara-

dó bevétel lett. 

 

A passzív érdekeltség legjobban a központi bevételek közül átengedett (1991-től már megosz-

tott) magánszemélyek jövedelemadójában fejeződik ki, hiszen itt az aktív szerep (a szabályo-

zással, a beszedéssel) a pénzügyi kormányzaté. Ennek ellenére kifejezi a helyi jövedelmi hát-

teret és komoly mértékű befolyást gyakorol az anyagi helyzetre. (Az önkormányzat itt is lehet 

valamelyest aktív, pl. az adófizetők letelepítésével.) 

 

5. Az Alkotmány, az önkormányzati törvény és a forrásszabályozás  

Az 1990. év nyarán a rendszerváltást követően megalakult parlament az első törvények között 

fogadta el az Alkotmány módosítását, s az “alkotmányerejű” (kétharmados többségi igen sza-

vazatot igénylő) önkormányzati törvényt (Ötv.). 
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Ezek révén Magyarországon valamennyi településen önkormányzat jött létre (megkétszerezve 

a tanácsok számát). Az önkormányzatok jórészt „megörökölték” a tanácsok feladat- és hatás-

körét, ezáltal rendkívül széttagolt rendszer jött létre. A széles feladat- és hatáskörben az 

észak-európai koncentrált önkormányzati rendszerhez (skandináv modell), az önkormányza-

tok számát tekintve az általában szűk települési feladatkörrel rendelkező dél-európai orszá-

gokhoz (mediterrán modell) lettünk hasonlók. (Vagyis e tekintetben is vegyes rendszer jött 

létre.) 

 

Hogyan szabályozták az alaptörvények az önkormányzatok pénzügyi alapjait. 

Az Alkotmány az önkormányzatok gazdasági alapjai között három tételt emel ki: 

a) a saját bevételt, 

b) az állami támogatást, valamint 

c) az önkormányzat vagyonát. 

Az Alkotmány kimondta az önkormányzatok feladatai és bevételi forrásai összhangja megte-

remtésének, valamint az egyensúlyi állapot fenntartásának a szükségességét is. 

 

Az Ötv. IX. fejezete ugyanezekre az elemekre épít. “Az önkormányzatok gazdasági alapjai” 

címet kapott fejezet mindenekelőtt kimondja: Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. 

Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 

Elhelyezi az önkormányzatok költségvetését az államháztartáson belül, majd a bevételeket a 

következők szerint tagolja: Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevéte-

lekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi 

költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.  
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A bevételi források összetétele 

Példaként az előzőekben elmondottakra, a főbb bevételek összetételét a 2008. évi tényadato-

kon keresztül mutatjuk be.  

A helyi önkormányzatok főbb bevételeinek 

megoszlása (2008. évi teljesítés) 

 

Bevételek Összeg 

Md Ft-ban 

Megoszlás 

%-ban 

Saját folyó bevételek 1044,5 29,6 

     Ebből: Intézményi bevételek 

                Helyi adók 

                Ebből:iparűzési adó 

333,9 

553,4 

465,1 

9,5 

15,7 

13,2 

Átengedett bevételek 624,7 17,7 

     Ebből: Személyi jövedelemadó 558,6 15,8 

Támogatásértékű működési bevételek 430,6 12,2 

     Ebből: Egészségbiztosítási Alaptól     

                átvett pénzeszköz 366,6 10,4 

Saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek 165,2 4,7 

Támogatásértékű felhalmozási bevételek, EU 

támogatásokkal együtt 

140,1 4,0 

Állami hozzájárulások és támogatások 863,1 24,4 

GFS rendszerű bevételek összesen 3.268,2 92,6 

Hitel és értékpapír műveletek bevételei 261,8 7,4 

Tárgyévi bevételek összesen 3.530,0 100,0 

Forrás: PM 

 

A magyar önkormányzatok bevételeiben domináns – de csökkenő – szerepet játszanak a köz-

ponti költségvetésből és az államháztartás más alrendszereiből - a társadalombiztosításból, 

elkülönített alapokból (korábban útalapból, környezetvédelmi alapból stb. [amelyek átalakul-

tak tárca előirányzatokká], mára már csak a munkaerőpiaci alapból) származó bevételek. 

 

Másfelől a helyi bevételek között a helyi adók aránya (1991. és 2009. évek között csaknem 

hétszeresére) nő. 

 

A felhalmozási bevételek hullámzók, következően a privatizáció fel- majd lefutásából adódó-

an. A kezdeti 4%-nyi részesedés a ’90–es évek második felében 15% fölé emelkedett, majd 

erőteljes visszaesés következett.  
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A hitel műveletek súlya korábban elmarad a fejlett országokban tapasztalthoz képest (kivéve a 

választások éveit): Mára – a kötvénykibocsátások révén – a hitelműveletek aránya megugrott. 

Az önkormányzatok hitele befolyásolja az államháztartás hiányt. Ez utóbbi csökkentése érde-

kében az önkormányzati hitelfelvétel 1995 óta korlátozott. (Az EU források megelőlegezését 

szolgáló hitelfelvétel 2005-től nem esik a korlát alá.)  

Az egyes bevételi források jellemzői 

A helyi bevételek képesek kifejezésre juttatni a helyi gazdasági (vagyoni, forgalmi és jöve-

delmi) hátteret. E források – ideértve a saját bevételek mellett az átengedett és helyben mara-

dó központi adókat is –magukban hordoznak elviselhetetlen mértékű – települések közötti – 

differenciálódást is, amelyet indokolt mérsékelni, de megszüntetni semmiképpen sem, mert ez 

a fejlődés gátja lenne.  

 

Az 1990. évtől érvényes új szabályozásnak ki kellett kényszerítenie olyan szemléletet, mely 

szerint az egyes önkormányzatok bevételfeltárásban és beszedésben legyenek érdekeltek, s ne 

a forráshiányuk bizonyításában. Emellett remélni lehetett, hogy az alanyi jogon – közöttük a 

központi költségvetésből normatívan – képződő források becsülete jóval nagyobb lesz, mint a 

felülről, egyedileg adományozott pénzeszközöké, s ezáltal költségtakarékosabb gazdálkodás 

alakulhat ki.  

 

Az átengedett személyi jövedelemadó 

Az átengedett (megosztott) bevételek döntő tétele a személyi jövedelemadó. A központi költ-

ségvetés és a helyi önkormányzati alrendszer közötti megosztás mértékét és módját a minden-

kori éves költségvetési törvény szabályozza. 

 

Az új adórendszer 1988-as bevezetésekor a pénzügyi kormányzat ígéretet tett, hogy a szemé-

lyi jövedelemadó annak a helyhatóságnak lesz a bevétele, ahol a befizető állampolgár lakik. 

Ez 1990-re következett be, hiszen a központi adóhivatal – igaz két éves csúszással, de – már 

ki tudta mutatni településenként az ott élő polgárok által 1988-ra bevallott adót, s ez vált helyi 

bevétellé. Lényegében a kétéves “csúszásos” módszer a mai napig fennmaradt. 

 

Annak semmi értelme nem lett volna, hogy a kiadásorientált szabályozásba illeszkedjék a 

lakhelyen maradó SZJA, hiszen így – az állami támogatás helyhatóságonként elimináló funk-
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ciója következtében – egyáltalán nem fejthette volna ki jövedelemdifferenciáló hatását. Mind-

emellett lényeges, hogy a rendszerváltás hozta felszínre azt a társadalmi igényt, miszerint az 

adófizető polgárok nagyobb beleszólási lehetőséget kapjanak az általuk is finanszírozott helyi 

ügyekbe.  

 

A fejlett országokban nincs olyan megoldás, hogy egy központi adó teljes mértékben a hely-

hatóságoknak kerül átengedésre. (Sőt vannak olyan fejlett országok, ahol központi adókból 

egyáltalán nem részesednek a helyi önkormányzatok.) Magyarországon is megosztottá vált az 

SZJA, már 1991-től, de még mind maradt a lakhelyen. 1995-től az átengedett mérték már 

megoszlik ténylegesen lakhelyen maradó részre és normatívan elosztásra kerülő részre (mely 

utóbbi lényegében normatív költségvetési hozzájárulásként viselkedik). Ezek alakulása kísér-

hető végig az eltelt időszakra példaként következő táblázatban. 
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A helyi önkormányzatok részére átengedett személyi jövedelemadó alakulása 

1990-2009. között 

 

Év 
Az SZJA 100 % -a 

2 éves csúszással, 

millió Ft 

100 % 

SZJA 

az elő-

ző év 

%-ában 
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%-ban* millió Ft 

1990. 74 530 - 100 74 530 24,4 24,4 

1991. 94 038 126,2 50 47 019 12,1 12,1 

1992. 125 972 134,0 50 62 986 12,2 12,2 

1993. 163 177 129,5 30 48 953 8,0 8,0 

1994. 204 327 125,2 30 61 298 8,4 8,4 

1995. 267 517 130,9 (29+6) 35 93 631 11,5 9,5 

1996. 281 317 105,2 (25+11) 36 101 274 10,3 7,1 

1997. 356 979 126,9 (22+16) 38 135 652 11,1 6,4 

1998. 447 725 125,4 (20+20) 40 179 090 12,8 6,4 

1999. 499 660 111,6 (15+25) 40 199 864 13,0 4,9 

2000. 605 785 121,2 (5+35) 40 242 309 14,2 1,8 

2001. 716 340 118,2 (5+35) 40 286 387 14,4 1,8 

2002. 834 895 116,6 (5+35) 40 333 007 14,4 1,8 

2003. 1 012 750 121,3 (10+30) 40 405 449 15,7 3,9 

2004. 1 139 413 112,5 (10+30) 455 765 16,5 4,1 

2005. 1 099 830 96,5 (10+30) 439 932 14,6 3,7 

2006. 1 151 870 104,7 (10+30) 460 748 14,2 3,6 

2007. 1 235 691 107,3 (8+32) 494 276 14,8 3,0 

2008. 

előze-

tes 

tény 

1 427 697 115,5 (8+32) 571 079 16,0 3,2 

2009. 

ogy.el

ői. 

1 623 375 113,7 (8+32) 649 350 18,9 3,8 

* A zárójelben szereplő számok közül az első a lakhelyen maradó, a második a normatívan 

elosztott részt jelzi. 

Forrás: PM és saját számítás 

 

Láthatóan 2007 óta és ma is a helyben maradó SZJA hányad 8%, a normatívan elosztott rész 

32%, míg az átengedés együttes mértéke maradt 40% 1998. óta.  

Jövedelemkülönbség mérséklés 

A normatív SZJA-nak az előző táblázatban figyelemmel kísérhető fokozatos térnyerése és a 
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differenciálódást hozó helyben maradó rész visszaesése önmagában is enyhítette a települések 

közötti különbséget.  

 

A forrásszabályozásban azonban így is nélkülözhetetlen a jövedelemkülönbség mérséklési 

támogatás (a költségvetési törvények 4. számú melléklete alapján). E támogatás a személyi 

jövedelemadóból, annak normatív (ezekben az években a 32%-ból 8% pontnyi) részéből tör-

ténik.  

 

Az SZJA kiegészítésnek is nevezett mechanizmus súlya a 90-es évek második felében meg-

nőtt. 1998-ra - az 1994. évihez képest - megötszöröződött támogatási összeg a szolidaritás 

erősödését jelezte. Az ugrásszerű növekedést elsősorban az tette szükségessé, hogy a  szemé-

lyi jövedelemadó mellett az iparűzési adó okozta erőteljes jövedelemszóródást is “kezelni” 

kellett. Ugyanis az iparűzési adó akkorra már azonos - 100 milliárd forint – nagyságrendű lett, 

mint a helyben maradó SZJA.  

 

Mindezek vezettek 1999-től az iparűzési adóerő-képességnek a jövedelemkülönbség mérsék-

lését szolgáló – SZJA-ból finanszírozott – támogatási rendszerbe történő vonásához.  

 

A következő táblázatok példaként a bevételek főbb önkormányzattípusok közötti szóródását 

szemléltetik külön a személyi jövedelemadónál, külön az iparűzési adónál.  
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2008. évben lakhelyen maradó személyi jövedelemadó településtípusonként 

 

Településtípus 

Állandó né-

pesség száma  

2007. júl.1. 

(ezer fő) 

Lakhelyen 

maradó 

SZJA (millió 

forint) 

Lakhelyen 

maradó 

SZJA (fo-

rint/fő) 

Országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

Vidéki át-

laghoz vi-

szonyítva 

Községi 

átlaghoz 

viszonyítva 

Főváros 1 684,5 35 733,4 21 213,1 188,7% 229,1% 327,8% 

Megyei jogú vá-

rosok 2 033,6 27 178,1 13 364,5 118,9% 144,4% 206,5% 

Egyéb városok 3 119,5 29 790,1 9 549,6 85,0% 103,2% 147,6% 

Községek 3 324,4 21 514,2 6 471,6 57,6% 69,9% 100,0% 

Ország összesen 10 162,0 114 215,8 11 239,5 100,0% 121,4% 173,7% 

Vidék összesen 8 477,5 78 482,4 9 257,7 82,4% 100,0% 143,1% 

Forrás: PM 

2008. évi iparűzési adóerőképesség településtípusonként 

 

Településtípus 

Állandó né-

pesség száma  

2007. júl.1. 

(ezer fő) 

Iparűzési 

adóerő-

képesség 

(millió fo-

rint) 

Egy lakosra 

jutó ipar-

űzési adó-

erő-képesség 

(forint/fő) 

Országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

Vidéki át-

laghoz vi-

szonyítva 

Községi 

átlaghoz 

viszonyítva 

Főváros 1 684,5 116 206,2 68 985,6 239,9% 332,4% 778,6% 

Megyei jogú vá-

rosok 2 033,6 69 070,5 33 964,6 118,1% 163,6% 383,3% 

Egyéb városok 3 119,5 77 433,4 24 822,4 86,3% 119,6% 280,1% 

Községek 3 324,4 29 455,5 8 860,4 30,8% 42,7% 100,0% 

Ország összesen 10 162,0 292 165,6 28 750,8 100,0% 138,5% 324,5% 

Vidék összesen 8 477,5 175 959,4 20 756,0 72,2% 100,0% 234,3% 

Forrás: PM 

Az 1999-ig működtetett “kiegyenlítési mechanizmus”, amely csak az SZJA szóródást vette 

figyelembe, egyfelől igazságtalanul juttatott olykor kiegészítést azoknak az önkormányzatok-
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nak, amelyeknél ugyan kevés volt a képződés helyén maradó SZJA, de magas iparűzési adó-

bevételt realizáltak, másfelől nem részesíthette kiegészítésben azokat, amelyek magas SZJA 

mellett nem, vagy alig voltak képesek iparűzési adóból bevételt elérni. 

 

A technikai feltételek azonban nem voltak meg ahhoz, hogy az iparűzési adó is közvetlenül 

bevonható legyen a szabályozásba. Ezt - ha kissé összetett módon is - 1999-re sikerült megte-

remteni.  

 

Az iparűzési adó bevonásának a nehézsége abból adódott, hogy amíg az SZJA-ról rendelke-

zésre állnak a bevallásokból nyert APEH adatok a települési önkormányzatok teljes körére, 

addig az iparűzési adóról nem. Ugyanis ez utóbbi annak függvénye, hogy az önkormányzat 

bevezette-e. Ha nem, adóbevallásra nem kötelezettek az érintett vállalkozások, így nincs adat. 

Ha bevezette, akkor pedig nem mindegy, milyen adókulccsal, illetve milyen körben és mek-

kora kedvezményekkel. Vagyis a bevétel nagysága nemcsak a jövedelmi háttértől, hanem az 

önkormányzat adópolitikájától is függ. Ezektől viszont a kiegészítő támogatást függetleníteni 

kell, hiszen egyébként az az önkormányzat kapna nagyobb támogatást, amely vagy nem veze-

tett be ilyen adót, vagy ha igen, akkor kis kulccsal és nagy kedvezményekkel. 

 

Következésképpen az iparűzési adónál nem a ténylegesen elért, hanem a potenciálisan reali-

zálható bevétel – az adóerőképesség – kell legyen a “kiegyenlítés” alapja.  

 

Adóerőképesség: az önkormányzat által, átlagos erőfeszítés mellett elérhető bevétel, függet-

lenül attól, hogy a vonatkozó törvény alapján az önkormányzat döntött-e az adó bevezetésé-

ről, s alkalmazott-e kedvezményt, vagy sem. 

 

Az adóerőképesség 1999-ben a maximálisan elérhető bevétel valamivel több, mint 50%-ában 

lett megállapítva (1,7%-os maximális adókulcs mellett 0,9). A 2000. évtől ez valamelyest 

magasabb, azóta 2 %-os maximális adókulcs mellett 1,2 %, – míg 2004. óta 1,4%-nyi – po-

tenciális bevétel a támogatás alapja a helyben maradó SZJA mellett.  

 

A hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel bíró települési önkormányzatok – a birtokukban 

lévő adatok és információk alapján – maguk becsülik meg adóerőképességüket, az ún. muta-

tószám-felmérés során, amikor a központi költségvetés számára a kincstáron keresztül jelzik a 

normatív hozzájárulás számításához az iskolai tanulólétszámot, a szociális otthoni gondozot-
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tak számát stb.). Természetesen a tényleges adatokkal év végén el kell számolni a központi 

költségvetéssel. 

 

Amennyiben a települési önkormányzat nem rendelkezik hatályos iparűzési adóról szóló ren-

delettel, iparűzési adóerőképessége megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népesség-

szám szerinti kategóriába tartozók adóerőképességének - a legalacsonyabb és legmagasabb 

adóerőképességű önkormányzatok egy-egy tizedének adata figyelmen kívül hagyásával - 

számított átlagával. 

 

Az adóerőképesség megállapítása után, a jövedelemkülönbség mérséklés érdekében két 

irányban hat a szabályozás: 

a) Egyfelől azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a lakhelyen maradó SZJA és az 

előzőek szerinti iparűzési adóerőképesség együttes egy lakosra jutó összege nem éri el 

a településtípusra a költségvetési törvény 4. sz. mellékletében meghatározott szintjét, a 

bevétel e szintig kiegészül. 

b) Másfelől a kiugró (SZJA és iparűzési adóerőképesség együttes összegében megjelenő) 

jövedelemmel rendelkező önkormányzatok az általánosnál kisebb mértékű állami hoz-

zájárulásban részesülnek. Ha az egy lakosra jutó összeg az adott önkormányzatnál 

meghaladja a településkategória átlagát, akkor az efölötti rész után sávosan számított 

összeg csökkenti az önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatból 

származó forrásokat (beszámítás történik). Az így elvont összeg az önkormányzati 

körben marad, ennyivel megemelkedik az e kiegészítő támogatásra felhasználható ösz-

szeg (pl.2008-ra 32,8 milliárd forinttal). 

Mivel a szabályozásnak semmiképpen sem lehet célja a bevételi érdekeltség megszüntetése, 

ezért azon túl, hogy az adóerőképesség az elérhető bevételnek csak egy hányadát (láttuk 70%-

át) veszi figyelembe, viszonylag tág (25%-os) “mentes” sáv után kezdődik a beszámítás. Így 

csak a kifejezetten “kirívó” jövedelműeknél lép be a központi elvonás (beszámítás).  

 

Könnyítést jelent 2003 óta a beszámítással érintett önkormányzatok számára, hogy az elvonás 

25%-a a következő évben visszaigényelhetővé válik, amennyiben legalább ennyit az önkor-

mányzat saját forrásából a tárgyévben beruházásra felhasznál.  

 

A jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló településtípusonkénti források 2005-2008. évi 
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alakulását mutatja be az alábbi táblázat.  

 

A jövedelemkülönbség mérséklésének forrása 

településtípusonként 2005-2008. között 

millió forint 

Településtípus 
2005. 2006. 2007. 2008. 

Kiegészítés Beszámítás Kiegészítés Beszámítás Kiegészítés Beszámítás Kiegészítés Beszámítás 

Főváros 0 15 644,0 0,0 20 124,6 0 18 116,3 0 22 998,8 

Megyei jogú város 13 005,7 904,4 11 469,3 1 410,5 13 158,7 1 419,4 13 743,1 2 537,3 

Város 45 457,6 3 730,4 48 402,4 4 592,1 48 594,6 5 589,9 51 014,0 5 793,3 

Község 30 876,4 658,1 68 229,0 1 813,6 71 658,2 1 800,6 76 643,5 1 468,5 

Ország 118 571,9 21 839,7 128 100,7 27 940,8 133 411,5 26 926,2 141 400,6 32 797,9 

Jövedelemkülönbség 

mérséklés a norma-

tív SZJA-ból 96 732,2 100 159,9 106 485,3 108 602,8 

Forrás: PM 

A jövedelemkülönbség mérséklés egy főre – jutó helyben maradó személyi jövedelemadó és 

iparűzési adóerőképesség – összegre való hatását példaszerűen az alábbi táblázat szemlélteti. 
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A 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés hatása 

településtípusonként 

 

Település-

típus 

Jövedelemkülönbség mérséklés előtt Mérséklés után 

Egy lakos-

ra jutó 

összeg* 

(forint/fő) 

Országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

(%) 

Községi 

átlaghoz 

viszonyítva 

(%) 

Egy lakos-

ra jutó ösz-

szeg* (fo-

rint/fő) 

Országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

(%) 

Községi 

átlaghoz 

viszonyítva 

(%) 

Főváros 90 198,6 225,6 588,3 76 545,4 151,0 201,7 

Megyei jogú 

városok 
47 329,2 118,4 308,7 52 839,5 104,3 139,3 

Egyéb városok 34 372,0 86,0 224,2 48 868,2 96,4 128,8 

Községek 15 332,0 38,3 100,0 37 945,1 74,9 100,0 

Ország össze-

sen 
39 990,3 100,0 260,8 50 677,4 100,0 133,6 

Vidék összesen 30 013,8 75,1 195,8 45 537,4 89,9 120,0 

Forrás: PM 

* Helyben maradó SZJA és iparűzési adóerőképesség egy főre számítva 

A táblázatból jól látható, hogy – a jövedelemkülönbség mérséklés hatására a szóródás erőtel-

jesen csökken – a kilengés (100% - 588%) csillapodik (100% - 202%).  

A kiegészítésben részesülő vagy beszámítással érintett önkormányzatok számának 2005. és 

2008. közötti alakulását láthatjuk a következő táblázatban. 
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Jövedelemkülönbség mérséklés által érintett önkormányzatok számának alakulása 

megyénként 

Megnevezés 

Érintett önkormányzatok száma Települési 

önkor-

mányzatok 

száma 

2008-ban 

összesen 

2005. évben 2006. évben 2007. évben 2008. évben 

Kiegé-

szítés 

Be-

számí-

tás 

Kiegé-

szítés 

Be-

számí-

tás 

Kiegé-

szítés 

Beszá-

mítás 

Kiegé-

szítés 

Beszá-

mítás 

Főváros 0 1 0 1 0 1 0 1 24* 

Baranya megye 298 3 298 3 298 3 297 3 301 

Bács-Kiskun megye 116 2 114 2 115 2 116 2 119 

Békés megye 73 1 72 2 71 2 71 2 75 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 

349 6 347 8 348 8 347 9 358 

Csongrád megye 59 1 59 1 59 1 59 1 60 

Fejér megye 103 4 99 6 98 7 97 7 108 

Győr-Moson-Sopron 

megye 

169 8 170 9 173 8 171 9 182 

Hajdú-Bihar megye 79 1 79 1 80 1 81 1 82 

Heves megye 113 5 113 4 114 4 113 5 121 

Komárom-Esztergom 

megye 

68 7 66 9 67 8 64 8 76 

Nógrád megye 128 1 128 1 129 2 128 2 131 

Pest megye 156 18 150 21 152 22 152 24 187 

Somogy megye 242 3 238 5 237 2 237 6 245 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

228 1 226 3 226 2 224 3 229 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 

75 2 74 2 74 4 74 1 78 

Tolna megye 107 1 107 1 107 2 107 2 109 

Vas megye 206 7 208 6 205 6 205 7 216 

Veszprém megye 205 9 204 6 207 5 207 5 217 

Zala megye 245 11 244 6 245 5 243 5 257 

Ország összesen 3019 92 2996 97 3005 95 2993 103 3175 

Forrás: PM 

* A főváros önkormányzatai e központi támogatásnál egy önkormányzatként kerülnek figye-

lembevételre.  

A települések igen nagy hányada részesül e kiegészítő támogatásban (2008-ban a 3175 telepü-

lési önkormányzatból 2993, vagyis 94,3%). A települési önkormányzatoknak mindössze 

3,2%-át teszi ki az átlagosnál “gazdagabb” 103 önkormányzat. 79 önkormányzat (2,5%) nem 

érintett sem beszámítással, sem pedig kiegészítéssel. Ezek visszatükrözik a széles feladat- és 

hatáskörű, döntően gyenge jövedelmi háttérrel rendelkező és rendkívül széttagolt magyar ön-
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kormányzati rendszert. 

5. 1. Állami támogatások és hozzájárulások 

A forrásszabályozásban a központi költségvetés döntően normatív módszerrel juttatja forrás-

hoz az önkormányzatokat. Ezért a normatív központi költségvetési (állami) hozzájárulások a 

forrásszabályozásban kiemelt szerepet játszanak. Ezek azonos feltételek esetén azonos össze-

get garantálnak az egyes önkormányzatoknak, ezáltal teremtenek esélyegyenlőséget. Ezeknek 

az alanyi jogon igénybe vehető, saját döntés alapján felhasználható hozzájárulásoknak a címe-

it és mértékeit az éves költségvetési törvény rögzíti  

Gyakorlati példaként a mindenkori költségvetési törvény 3. számú mellékletének részletezését 

indokolt áttekinteni. 

 

Az Ötv. rögzíti: Az Országgyűlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települé-

sek lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb 

mutatók alapján. A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó 

kötöttség nélkül - az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifize-

téseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően -, közvetlenül meg-

illeti a helyi önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellá-

tó önkormányzatot. (A gondolatjeles rész, az ún. nettó finanszírozás 1996. évi bevezetésekor 

került e törvénybe.) Az Ötv. e fejezete azt is kimondja: a normatív hozzájárulások összege a 

költségvetési év során nem mérsékelhető. 

 

A forrásszabályozás megalapozása során a normatív hozzájárulások képzésének többféle 

módszere is felvetődött. 

 

Elvi jelentőségű volt az a kérdés, hogy a támogatás kötődjék-e konkrét feladatokhoz, s a fel-

használásra nézve is érvényesüljön-e a kötöttség.  

 

Az ún. “intézményi modell” lényege, hogy az állami támogatás konkrét ellátási feladatokhoz 

(mutatókhoz) kapcsolódjék, s csak az adott célra (az adott intézmény számára) folyósíthatják 

azt.  

 

Az “önkormányzati modell” esetén a normatív módon kiszámítható és igénybe vehető köz-

ponti költségvetési hozzájárulásokat (és a helyi bevételeket együttesen) szabadon használhat-
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ják fel a helyhatóságok. Szabadságukat csupán törvényekben meghatározott előírások korlá-

tozhatják. 

 

Mivel a célkitűzés szerint a forrásorientált szabályozásnak mindenekelőtt a helyi önkormány-

zattá válást kellett megalapoznia - a képviselő-testületek lettek az 1990. évi váltás alapvető 

hordozói -, így az intézményi modell felhasználási kötöttsége nem volt érvényesíthető. E mel-

lett lényeges szempont az is, hogy egy intézmény nem dönthet önmaga létéről (így összevo-

násáról, megszüntetéséről stb. sem). A gazda szerepe az önkormányzaté. 

 

Ezért 1990-ben az ún. „intézményi modell” helyett az önkormányzati modell indult útjára.  

 

Alapvető kérdés az is, mi legyen a normatív állami támogatás hozzájárulás alapja. Legegysze-

rűbb módszer az általános népességarányos allokáció.  

 

Ez esetben a körzeti jellegű feladatokhoz (középiskolákhoz, szociális otthonokhoz, sőt még az 

általános iskolákhoz, stb.) szükséges eszközök is elosztásra kerülnének oda, ahol ilyen ellátást 

nem nyújtanak, s e hozzájárulásokat a feladatot ténylegesen ellátó részére össze kellene adni. 

E módszer az együttműködés hiánya miatt nem működőképes. Ezért e feladatok esetében az 

ellátottak (középiskolai tanulók, szociális otthonban elhelyezettek, vagy éppen az általános 

iskolai tanulók számához, stb.) számához kell kapcsolni a központi költségvetésből igénybe 

vehető forrásokat. Itt sem jelenti azonban, hogy az ellátottak alapján képződő állami hozzájá-

rulás csak a konkrét intézményre fordítható (csupán tervezési-szabályozási /allokációs/ mód-

szerről van szó). 

 

A központi költségvetésből természetesen állandó népesség alapján is igénybe vehető járan-

dóság. Az 1990. évben még korcsoportokra bontva is megállapítottak hozzájárulásokat. Ekkor 

ugyanis olyan települési feladatokhoz, mint általános iskola, óvoda, bölcsőde stb. így, s nem 

az ellátott gyermekek, tanulók száma alapján kapcsolódott normatíva. 1991-től kezdődött a 

normatív hozzájárulások elaprózódása. 

Vannak olyan – fix – kiadások amelyek függetlenek a népességszámtól. Erre figyelemmel 

került a szabályozásba kezdetben minden településre egységesen, majd később csak a közsé-

gekre a 2 millió forint hozzájárulás (amely differenciált lett az idők során). 
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E juttatások egyfelől nyilvánosak, hiszen az Országgyűlés törvényben rögzíti ezeket, másfelől 

előre kalkulálhatók, mindemellett versenysemlegesek, mindenkit azonos mércével juttatnak 

forráshoz.  

 

A szakirodalomban a normatív állami (máshol központi költségvetési) hozzájárulások rövidí-

téseként elharapózott a “normatívák” kifejezés használata. Bár e fogalomnak más a jelentése - 

leginkább költségnormaként használatos -, mégis a továbbiakban ez írásban is előfordul a 

normatív hozzájárulások helyettesítőjeként. 

 

Az 1990-ben indult szabályozás elveinek felpuhulásaként a későbbi években – az ágazati ér-

dektörekvések hatására – bejöttek a rendszerbe az ún. “kötött normatívák”, amelyeknél meg-

szűnt az önkormányzat felhasználási szabadsága. A költségvetési törvények 8. sz. melléklete 

szabályozza ezeket. A szociális és a közoktatási célok mellett itt kaptak helyet a tűzoltósági, 

valamint a többcélú kistérségi társulási támogatások is. 

 

Ugyancsak később kerültek be az ún. “központosított előirányzatok’. Ezeknél a költségvetési 

törvények – az 5. számú mellékletükben - az igénybevétel főbb feltételeit mondják ki, a rész-

letes szabályozásra a kormányszerveket hatalmazzák fel. Külön támogatást szabályoznak az 

éves költségvetési törvények (a 7. sz. mellékletükben) a színházak számára. 

Ezen költségvetési törvény mellékleteket is gyakorlati példaként indokolt áttekinteni. 

Az állami támogatások és hozzájárulások “fejlődése” 

A központi költségvetési szabályozásban – az éves költségvetési törvényekben – az önkor-

mányzatok támogatása két bevételi forráson, az állami támogatásokon és hozzájárulásokon, 

valamint az átengedett személyi jövedelemadón keresztül történik. (Együttes nevük: a köz-

ponti költségvetési kapcsolatokból származó források.) Példaként a két forrás 1990. és a 2009 

évi összetevőit a következő oldalon lévő táblázat részletezi. 

 

A személyi jövedelemadó szerepéről már kaptunk egyfajta képet. A táblázat tartalmazza e 

forrás megoszlását is: a helyben maradó és a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló részt. 

Láttuk, egy hányada a „normatívák” forrása. A „normatívák” másik forrása természetesen 

központi költségvetési támogatás. Az adatok azt is elárulják, hogy hányféle jogcímen juthat-

nak a helyi önkormányzatok támogatáshoz a központi költségvetésből forrásokhoz. A táblázat 

szerint 1990-ben 31 jogcím volt (ebből „normatíva” 14), 2009-ben pedig 166 (ebből „norma-
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tíva” 122. Az utóbbinál vannak, akik 250 jogcímről beszélnek, a különféle alábontásokat is 

figyelembe véve.) 

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak 

alakulása 1990-ben és 2009-ben 

Megnevezés 

1990. 2009 
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IGAZGATÁS ÉS EGYÉB         

A képződés helyében maradó SZJA %-ban 100   8   

összegben 70 894,00 1 131 040,00 1 

SZJA kiegészítés településeknek 

(jövedelemkülönbség mérséklés) 
3 636,00 1 95 757,30 1 

Megyék SZJA részesedése     12 746,60 1 

Globális normatív hozzájárulás települési, 

fővárosi, megyei (körzeti), elmaradt térségi, 

sport, kulturális, kommunális, stb. feladatok-

hoz 

30 931,90 4 65 885,60 18 

Központosított előirányzatok 1 203,40 5 6 145,00 3 

ÖNHIKI 4 000,00 1 14 500,00 3 

Igazgatás és egyéb összesen 110 665,30 12 326 074,50 27 

O K T A T Á S         

Normatív hozzájárulások és támogatások 26 851,10 3 464 847,90 50 

Központosított előirányzatok     30 685,00 12 

Kieg. támogatások egyes közokt. feladatokhoz     6 673,60 3 

Oktatás összesen 26 851,10 3 502 206,50 65 

S Z O C I Á L I S    E L L Á T Á S         

Normatív hozzájárulások és támogatások 20 335,60 5 300 440,00 41 

Központosított előirányzat 580 3 2 400,00 2 

Szociális ellátás összesen 20 915,60 8 302 840,00 43 

K U L T Ú R A         

Normatív hozzájárulások és támogatások     19 936,80 2 

Központosított előirányzatok     2 420,00 2 

Színházi támogatás 1 203,20 2 14 447,10 3 

Kultúra összesen 1 203,20 2 36 803,90 7 

T Ű Z V É D E L E  M          

Központosított előirányzat 150 1 0 0 

Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok támogatása     38 448,60 8 

Tűzvédelem összesen 150 1 38 448,60 8 

B É R P O L I T I K A           
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Bérpolitikai intézkedési keret 6 455,00 3 100 630,00 2 

Bérpolitika összesen 6 455,00 3 100 630,00 2 

KÖZLEKEDÉS         

Központosított előirányzatok     35 240,00 1 

F E J L E S Z T É S            

Címzett és céltámogatások 14 300,00 1 10 000,00 1 

Központosított előirányzatok     42 950,00 9 

Elmaradt lakóház-felújítások 3 680,80 1     

Budapesti 4-es metró beruházás     9 500,00 1 

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis 

maior feladatainak támogatása 
    11 370,00 1 

Vis maior tartalék     360 1 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fel-

zárkóztatásának támogatása 
    6 050,00 1 

Fejlesztési támogatások összesen 17 980,80 2 80 230,00 13 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 184 221,00 31 1 422 473,50 166 

Ebből normativ hozzájárulások (normatívan 

elosztott SZJA-val együtt) összesen 
79 321,80 14 896 232,50 122 

Forrás: PM 

Hogyan szaporodtak el a támogatási jogcímek? Az 1991. év mindjárt jelentős változást ho-

zott. Az indításkori “globális” hozzájárulások dominanciáját felváltva kezdenek eluralkodni a 

feladatokhoz közvetlenebbül kapcsolódó normatívák. Ebben az Ötv. már elemzett azon ren-

delkezése a “ludas”, amely szerint a kötelező feladathoz központi költségvetési hozzájárulás 

kapcsolódik. Az Ötv. 8. § (4) bekezdése döntött a települési kötelező feladatokról: A települé-

si önkormányzat köteles gondoskodni (mint már az előzőekben is láttuk): 

a) az egészséges ivóvízellátásról, 

b) az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről (az óvodai feladat 

1994-ben került az Ötv-be),  

c) az egészségügyi és a szociális alapellátásról,  

d) a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,  

e) köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

 

Például az alapfokú közoktatásnál a korcsoportos fejkvóta helyébe az általános iskolás norma-

tíva lépett (hogy a normatíva elnevezésében jelenjen meg a kötelező közoktatási feladat). Há-

romról rögvest tizenegyre nőtt az oktatási hozzájárulások száma. A szociális normatívák szá-

ma is megugrott. Mindehhez hozzátartozott a személyi jövedelemadó átengedésének felezése 
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50 %-ra, mert így lett forrásuk az előirányzatukban ugrásszerűen kibővült normatíváknak. 

 

A normatívák szaporodásban az Ötv. mellett a szaktörvények legalább annyira “ludasak”. A 

szociális törvény belépésekor, 1993-ban a normatívák, sőt a szociális célú központosított elő-

irányzatok számának emelkedése is tetten érhető. Mindemellett akkor is a megnövekvő számú 

normatívák forrása belső átcsoportosításból – az SZJA 50 %-ról 30 %-ra történt leszállításá-

ból – származott. 

 

A közoktatási törvény 1997-től különösen “megcifrázta” a szabályozást. (Addigi 11 helyett 55 

hozzájárulást is indukált.)  

 

Ez a gondolkodásmód megtöri a forrásorientált szabályozás logikáját, áthelyezve a hangsúlyt 

a feladat arányos finanszírozásra.  

5.2 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló ki-

egészítő támogatások 

Az önkormányzati törvény alapján kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatokat önál-

lóságuk és működőképességük megőrzése érdekében. A költségvetési törvények e célra külön 

előirányzatokat tartalmaznak. A támogatás három jogcímen vehető igénybe. 

Önhibájukon kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása 

A normatív forrásszabályozásban egy-egy önkormányzat kiadási lehetőségét túlnyomórészt a 

mindenkit azonos mércével mérő normatív hozzájárulások, fejlesztési támogatások és a sajá-

tosságok alapján realizálható helyi bevételek együttes összege határozza meg. A normatív 

szabályozás mellett azonban szükséges – az önkormányzatok működőképessége biztosításá-

hoz – kiegészítő mechanizmusok működtetése. Ilyen az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-

ben lévő önkormányzatok támogatása (továbbiakban: ÖNHIKI).  

 

E konstrukció alapját a helyi önkormányzatokról szóló törvény teremtette meg.  

 

1991-ben, a támogatás első évében az önkormányzati rendszer megerősítése, az átmenet biz-

tosítása volt a fő szempont, amelyet tükrözött a döntés Országgyűlés szintjére történő emelése 

is.  

Az 1993. év óta a költségvetési törvény külön (6. számú) mellékletében kap helyet az igény-



 54 

bevétel feltételeinek meghatározása. Ezen feltételek meglétekor dönt a támogatásról a pénz-

ügyminiszter. 

 

Az 1995. évtől már két alkalommal lehet támogatást igényelni, április 30-ai és szeptember 30-

ai határidővel.  

 

Az 1996. évtől a miniszter a támogatási listát döntése meghozatala előtt – véleményezés vé-

gett - bemutatja az Országgyűlés Önkormányzati Bizottságának. Ez 2005. évtől utólagos, éves 

beszámolási kötelezettségre változik. 

 

Az 1997. évtől az előző években támogatásban részesült önkormányzatok likviditási gondjuk-

ra tekintettel az év első hat hónapjára előleget igényelhetnek, amely a nettó finanszírozás ke-

retében kapott támogatással együtt kerül elszámolásra. 

 

Az 1998. évtől már az első ízben pályázók is igényelhetnek előleget. A sokat kifogásolt bázis-

alapú támogatás korrigálására megindul az egyes települések működési kiadási szintjének egy 

országos, településkategóriánként számított kiadási szinthez mind alulról, mind pedig felülről 

történő közelítése. Cél, hogy az átlag alatti szinten teljesíteni képes önkormányzatok előbbre 

lépjenek, azonban egy átlag feletti szint külön támogatása nem indokolt. Az indulás évében 

80-140%-os “olló” fokozatosan záródott. Mára a felzárkózás a településkategória országos 

átlagának 90%-ára történik, míg a 110% feletti hiány nem kerül elismerésre. 

 

1999. óta kedvező változás, hogy az ÖNHIKI-s önkormányzatok egyre több bevételt fejlesz-

tési forrásként vehetnek figyelembe annak érdekében, hogy működésük mellett fejlesztésekre 

is nyíljon lehetőségük.  

 

A 2000. évtől az intézmények megfelelő mértékű kapacitás-kihasználtsága fontos feltétele a 

támogatásnak.  

 

A 2003. évtől az év végi elszámolás kibővül a működési bevételek, (így a helyi adók) többle-

téhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel. 

 

A 2005. évtől a változások az önkormányzati pénzügyi szabályozó rendszerbe épülő hatéko-

nyabb, a kistérségi társulásban történő intézményi feladatellátásra ösztönöznek. 
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A 2007. évtől fokozatosan nem ismeri el a támogatást, ha hitelből vagy felhalmozási bevétel-

ből emelte meg az önkormányzat a bázis működési kiadást. 

 

Az elismerhető kiadások és az elvárható bevételek különbözeteként mutatkozik a támogatás-

sal ellensúlyozandó forráshiány. (Helyi adóbevételt nem tervező önkormányzat kizárja magát 

- az elvárható bevétel ezt is jelenti.) A kiegészítő támogatás összege nem lehet több mint az 

önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel. 

 

Az önkormányzatoknak el is kell számolniuk az igénybevett támogatásról. Amennyiben az 

önkormányzat valamely alapvető feltételt nem teljesítette, akkor az így jogtalanul igénybevett 

támogatást köteles visszafizetni (államháztartási törvény szerinti kamattal növelt összegben). 

 

Ha több a bevételük a figyelembe vettnél, a törvényben meghatározott mértéken felüli ösz-

szegnek megfelelő ÖNHIKI támogatást szintén vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

Ezek a pontos tervezést kívánják szolgálni. 

 

Sokan a helyi önkormányzati szabályozás kritikájaként első helyen az ÖNHIKI-s önkormány-

zatok nagy számát – évekig 1000 feletti – hozzák fel. Jelzésértéke kétségtelen, de első helyen 

– a jövedelemkülönbség mérséklési támogatáshoz hasonlóan - a szétforgácsolt önkormányzati 

(feladat- és hatásköri) rendszert, továbbá a döntően gyenge helyi jövedelmi hátteret tükrözi 

vissza. A helyzet emiatti dramatizálása semmiképpen nem indokolt, hiszen a tárgyévi bevéte-

leknek az elmúlt években 0,2%-0,9%-a képes volt elősegíteni a forráshiányos önkormányza-

tok közszolgáltatása működőképességének fenntartását. 

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támoga-

tása 

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hi-

telfelvételéhez biztosít a központi költségvetés visszterhes kamattámogatást, valamint az 

adósságrendezés alatt működési célra és a pénzügyi gondnok díjára külön segítséget. E támo-

gatás 1996. óta része a szabályozásnak. 

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása  

Az 2000. év óta bevezetett támogatási elem alapján azok a helyi önkormányzatok igényelhet-
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nek támogatást, amelyek működőképessége az előbbi két jogcímen igénybe vehető normatív 

támogatás mellett sem biztosítható. A támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem 

térítendő lehet. Az ÖNHIKI feltételeinek szigorodása miatt onnan kikerülő önkormányzatok 

egyre nagyobb összegű „egyéb” támogatásban részesülnek. 

 

Példaként 

2008-ban ÖNHIKI-t már csak 756 önkormányzat kapott 9,1 milliárd forint összegben (a ko-

rábbi évek 12-29 milliárd forintjával szemben). Egyéb támogatásban 1364 önkormányzat ré-

szesült 9,5 milliárd forint összegben (a korábbi 1-3 milliárd forinttal szemben). A két összeg 

együttesen az összes önkormányzati források 0,5%-a. 

5.3 Fejlesztési támogatások  

A forrásszabályozás-adta helyi mozgástér beszűkítése nélkül néhány területen indokolt köz-

ponti közvetlenebb intervenció alkalmazása. Ennek eszközei az 1992-ben életbeléptetett cím-

zett és céltámogatások. A támogatott kör kifejezi azokat a prioritásokat, amelyeket a Kor-

mány és végső soron az Országgyűlés indokoltnak tart. A címzett támogatás esetén a törvény 

rögzíti tételesen a támogatás célját, a folyósítandó összeget és a felhasználásra jogosultakat 

(pl. egy-egy konkrét kórház, színház rekonstrukciója, szennyvíztisztító beruházás). Céltámo-

gatás esetén pedig a támogatandó felhasználási célt, valamint a támogatás feltételeit, mértékét 

határozza meg az erről szóló külön törvény. Azok az önkormányzatok, amelyek az abban fog-

lalt feltételeknek megfelelnek, alanyi jogosultak a támogatás igénybevételére. 

 

E támogatások a tanácsrendszerben alkalmazottól alapvetően különböznek, hiszen nyilváno-

san meghirdetettek, s nem rejtett alku tárgyai. A céltámogatások pedig lényegében normatí-

vak, ugyanis a feltételek teljesülése esetén automatikusan elnyerhetők. 

 

Az egyre nagyobb mértékben rendelkezésre álló Európai Uniós fejlesztési források miatt 

2007-től a címzett támogatás már nem jár új induló beruházáshoz. Céltámogatásra is csak 200 

millió forint áll rendelkezésre új beruházások indítására, már csupán egyetlen célra (egész-

ségügyi gép-műszer beszerzés). 

 

Az évek során újabb-újabb fejlesztést szolgáló támogatási jogcímek jelentek meg, részben ún. 

központosított előirányzatokként, részben pedig a területfejlesztési tanácsok hatáskörébe ke-

rült területi kiegyenlítést szolgáló (az elmaradott térségek települései által felhasználható) 
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valamint a céljellegű decentralizált támogatásokként. Egyre jelentősebb súlyt az EU-tól igé-

nyelhető pénzeszközök kapnak.  

5.4 Egyéb források 

A források közül kettőt még röviden megemlítünk. 

 

A társadalombiztosítási finanszírozás fokozatosan alakult át az egészségügyi ellátás döntő 

részének a hagyományos (bázis kiadásra, plusz automatizmusokra építhető) tervezési, gazdál-

kodási rendszeréből egy normatív, valós biztosítási alapon működő, az adott feladatra, sőt az 

ellátottra koncentráló rendszerré. Az önkormányzatok számára az Egészségbiztosítási Alapból 

átvett pénz lényegében kötött támogatásként funkcionál. 

 

A gazdálkodásban a rendszerváltást követően indokolt volt a monetáris eszközök (hitel, köt-

vény) szerepének az erősítése, ugyanis ez is segítheti a közvetlen elosztás felváltását közvetett 

szabályozásra.  

 

Az egyedi elosztás háttérbe szorulásával kényszerítő erő is jelentkezett a hitelforrás iránt, hi-

szen nagyobb pénzigényű feladatok megvalósítására sokszor így nyílik mód, a kezdeti címzett 

támogatásos beruházásokat leszámítva, amelyekhez saját forrást akkor még nem várt el a sza-

bályozás. Lényegében a hitel két feladatot láthat el: forrásmegelőlegezés és bizonyos mértékig 

hiánypótlás.  

 

Ide tartozó kérdés a szabad bankválasztás bevezetése, amely versenyhelyzetbe hozta a széles 

körben megjelenő kereskedelmi bankokat. Az önkormányzatokat pedig kedvezőbb helyzetbe, 

hiszen a jobb szolgáltatást kínáló mellett tehetik le évről évre a voksot. 

Az adósságkorlát szabályai: 

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételé-

nek és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lí-

zingjének) felső határa a korrigált saját bevétel. 

 

A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) 

adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a, 2005. augusztus 

31-étől pedig ide tartozik a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett ér-

dekeltségi hozzájárulásból származó bevétel is. 2006. január 1-jétől az önkormányzat által 
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beszedett gépjárműadó is a saját bevétel része.  

 

A likvid-hitel nem esik az előzőek szerinti korlátozás alá. (Likvid-hitelnek számít az éven 

belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mű-

ködtetéséhez felvett hitel.) 

 

Ezek alkalmazásában saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a ka-

matbevétel, az önkormányzatot megillető bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos 

bevételei. 2005. augusztusától saját bevételnek számít még az osztalékbevétel, és azon ön-

kormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérletéből, üzemeltetéséből származó, koncessziós 

díjából származó bevétel, amely vagyon felhalmozási, felújítási célú felhasználására az ön-

kormányzat kötelezettséget vállalt.  

 

Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és 

kamata, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide 

nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és – 2005-től – az 

Európai Uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket. 

5.5 Forrásszabályozás átalakítási törekvések 

Az elmúlt 19 évben nem következett be radikális változás az önkormányzati feladatstruktú-

rában és annak telepítésében. Időről-időre ugyan felmerült a túlzott decentralizáció megvál-

toztatása, ezáltal szakmai ellátás szempontjából éppúgy, mint gazdaságilag egy hatékonyabb 

rendszer létrehozatala. Ennek elmaradása következtében a forrásszabályozás terén sem volt 

szükség és lehetőség “földrengető” átalakításra, csak kisebb - főként a források átcsoportosí-

tását érintő - módosításokra.  

 

Sokan természetesen az önkormányzati “finanszírozási rendszer” (ahogyan ők nevezik) meg-

reformálását a feladatrendszertől függetlenül is szorgalmazzák. Leginkább a központi költ-

ségvetéstől való függetlenség erősítését kívánják. Sokszor persze az derül ki, hogy egyszerűen 

csak több pénzt kellene behozni az alrendszerbe, amelynek indokoltsága nem vitatható. 

 

Nagyon sokszor előfordul, hogy nemzetközi tapasztalatokra hivatkozással akarják a hazai 

“finanszírozási rendszert” átalakítani. A különböző országok önkormányzati rendszereinek 

bemutatásakor, a hazaival történő összevetésekor azonban a feladatoktól esetenként teljesen 
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függetlenítik a forrásszabályozást.  

 

A nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy önmagában a nagy számú önkormányzat akkor 

nem okoz problémát, ha párosul a feladatok hatékony ellátására figyelemmel lévő hatáskör-

telepítéssel.  

 

Hazai berkekben állandó vitatéma egyik oldalon, hogy a helyi önkormányzatoknál döntő 

súlyúak legyenek a helyi (saját és megosztott) bevételek, míg a másik oldalon az állami támo-

gatás erősítés a cél.  

 

Középpontban áll a megosztott bevételek átengedése mértékének a növelése, ezen belül is a 

személyi jövedelemadó minél nagyobb helyben maradó aránya. Újra és újra felvetik más köz-

ponti bevétel átengedésének lehetőségét (pl.: ÁFA). 

 

Ugyanígy időről-időre hangot kap a saját bevételek körének bővítése, új helyi adónemek be-

vezetésével, a vagyonarányos helyi adózás ugrásszerű növelése.  

 

Külföldi példák alapján sokszor elmarasztalják szabályozásunkat a helyi bevételek alacsony 

volta miatt. Teszik ezt anélkül, hogy az ottani ellátandó feladatok volumenét, összetételét is 

összevetnék a hazaival.  

 

Jobban megnézve a fejlett országok önkormányzati feladatstruktúráját, látható, hogy sokszor 

szűkebb, mint a magyar önkormányzatok esetében (a pedagógusok nem önkormányzati al-

kalmazottak, a kórházi ellátást a nonprofit vagy vállalkozói szféra végzi, stb.). Ezeket a kiadá-

si összegeket kiemelve a hazai önkormányzati kiadások közül, a saját és átengedett bevételek 

részaránya hasonló vagy nagyobb mértékű lenne, mint a példaként felhozott országokban. 

 

A másik oldalt reprezentálók, különösen az érdekképviseletek részéről egyre erősebben me-

rül fel, hogy az egyes hozzájárulások (normatívák) az adott feladat kiadásainak 100 %-át fi-

nanszírozzák. Ez kibékíthetetlen ellentétben van az előzővel, a helyi bevételek súlya fokozá-

sának igényével. Nem eléggé felismert, illetve az érdekek túlzott képviseletének következmé-

nyeként sokan nem látják, hogy a helyi (saját és átengedett) források, valamint a normatív és 

egyéb támogatások együttesen alkotják a helyi önkormányzatok költségvetési szabályozását, 

amelyen belül természetesen megkülönböztetetten fontos helye van a normatív állami hozzá-
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járulásoknak.  

 

Ez utóbbiak ugyanis a feladat és a forrás közvetlenebb összekapcsolását jelentik, ezekben a 

legszorosabb az allokációs követelmény tükröződése. 

 

Célszerű visszatérni itt az Ötv-nek arra az 1991-ben elfogadott szabályára, amely szerint a 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az 

Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési 

hozzájárulás mértékéről és módjáról (1.§ (5) bekezdés). Sokan erre hivatkozva követelik, 

hogy a központi költségvetés (az állam) fizesse meg a kötelező feladatokkal kapcsolatos ki-

adásokat teljes egészében (de legalább azok átlagát finanszírozzák a normatívák 100 %-ban). 

 

Figyelmesen olvasva, ilyen követelményt az Ötv. nem fogalmaz meg. Ellenkezőleg, a “ve-

gyes forrásszabályozást” szentesíti, amely által a törvényeknek az együttes anyagi feltételeket 

kell biztosítaniuk (beleértve a helyi adókat és más saját és átengedett forrásokat is), s ez 

együttes anyagi feltételeken belül kell dönteni a központi költségvetési hozzájárulás - a nor-

matívák - mértékéről és módjáról (tagoltságáról stb.). 

 

E felfogást alátámasztják az Ötv 1. § (6) b) pontjában foglaltak is: a helyi önkormányzat ön-

ként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gon-

doskodik.  

6. A saját bevételi források 

Az önkormányzati ún. saját bevételek napjainkban a helyi bevételek növekvő hányadát adják. 

Ezen bevételek között megkülönböztetünk folyó bevételeket, felhalmozási és tőkejellegű be-

vételeket.  

 

A központi pénzügyi kormányzat részéről az önkormányzati rendszer kialakulása óta igény, 

hogy a saját bevételeket folyamatosan növelni kell. Ezzel egyidejűleg  párhuzamosan a köz-

ponti támogatások, és hozzájárulások mértéke csökken. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az 

adott település polgárai is járuljanak hozzá községük, városuk üzemeltetési és fenntartási költ-

ségeihez. Az elmúlt években a saját bevételek a szektor szintjén az összes önkormányzati be-

vétel mintegy 34%-át teszik ki. 
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Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

a) intézményi bevételek (térítési díjak, stb.) 

b) törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított kivetett 

helyi adók, átvett pénzeszközök, 

c) vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából vagy saját tevékenységből 

származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, 

d) törvényben meghatározottak szerinti illetékbevétel, 

e) az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlék-

védelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada, 

f) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló nem közüzemi vállalatok-

nak az állami vagyonügynökség által történt értékesítéséből származó összeg külön 

törvényben meghatározott része (belterületi földek után, gázközmű vagyon). 

 

Adórendszerünkben 1991. január 1-jétől működnek olyan adónemek, amelyek bevezetéséről a 

helyi önkormányzatok dönthetnek. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása 

és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékes-

ségi területén helyi adókat vezethet be. Ezekről részletesen is szólni kell. 

7. Helyi adók 

Mielőtt a helyi adók pénzügyi- jogilag ismertetésre kerülnének, szólni kell a gazdaságpolitika 

(központi adók) és a helyi adók kölcsönhatásáról. 

 

A magyar gazdaság versenyképességének javítása, a válságkezelés és a növekedés ösztönzése 

szempontjából az adórendszert illetően legfontosabb, hogy olyan érdemi változás valósuljon 

meg, amely megalapozhat a későbbi évekre egy a jelenlegihez képest kedvezőbb növekedési 

pályát. 

 

A pénzügyi politikában ma már egyetértés mutatkozik abban, hogy a hatályos adórendszerünk 

megérett a felülvizsgálatra. A kérdés annak hogyanja, mértéke, ütemezése tekintetében mutat-

kozik. Talán a legismertebb adószakértő közelmúltban tett nyilatkozatából idézve (Vámosi 

Nagy Szabolcs – Élet és Irodalom 52. évfolyam 13. szám) „az adótörvények folyamatosan 

változtak, hiszen a társadalmi, gazdasági körülmények, nem különben, a jogi háttér állandóan 

módosult. Érdekes, hogy a legnagyobb változások idején évente egyszer-kétszer nyúltak az 

adószabályokhoz, az elmúlt években már szinte havonta. Egy sereg új adónemet vezettek be, 
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kitaláltak mindenféle mixelést (EVA, EHO), kulturális járulékot kell fizetni annak, aki gabo-

nasilót épít. Már csak a vígalmi adó és a földadó hiányzik a lehetséges elvonási formák közül 

(bár nem akarok tippeket adni). A jelenleg mintegy ötvenféle adónem az életnek szinte min-

den részét lefedi (ha kell, ha nem kell). Modern társadalomban nincs egyszerű adórendszer, 

törvényszerűen minél fejlettebbek a viszonyok, a jogrendszer és az adórendszer annál cizellál-

tabb, bonyolultabb. Abban azért nem vagyok bizonyos, hogy a mai túlkomplikált struktúrát 

társadalmi viszonyaink fejlettsége okozza”…… A gond az, hogy mindezek ismeretében sincs 

pénzügy-politikai konszenzus a gyors és eredményes cselekvésre, többnyire tűzoltás jellegű 

„félmegoldások” születnek. A téma összegezéseként racionálisnak csak az a koncepció lát-

szik, amely a közterhek felülvizsgálatát az államháztartás megújításával együtt kívánja meg-

valósítani. A bevételek körében indokolt az adóalapok bővítése – a kedvezmények és mentes-

ségek szűkítésével –, azzal együtt az elvonás mértékének csökkentése. Ez kritikus felülvizsgá-

latát igényli majd félszáz adó vagy adójellegű eszköznek, amely szükségszerű bürokratizmu-

sával, végső soron kontraproduktív hatásával tarthatatlan. 

 

A bevételek növekedésének lassulásában minden bizonnyal szerepet játszanak a számukban 

és súlyukban túlhajtott központi adók, ezzel együtt a mélyponton lévő gazdaság. Ezen gazda-

sági környezetben normális jelenségnek tekinthető az, hogy a települési önkormányzatok ész-

szerű keretek közé szorítják a helyi adóztatást, legkevésbé sem igyekeznek "„csúcsra járat-

ni"”a helyi bevételképzést. A helyi adók működésének elemző feltárását indokolja, hogy a 

forráshiányos önkormányzatok adóztatási "„kényszere"”és a romló gazdasági környezet köl-

csönhatásában vajon az eszközök megválasztása, az egyes adónemek alkalmazása vagy mel-

lőzése, az elvonás mértékének esetleges módosítása a reálgazdaság által megkívánt rugalmas-

sággal történik-e. A romló gazdasági és szociális mutatók ismeretében pozitív, hogy a telepü-

lési önkormányzatok az inflációs rátát meghaladó mértékben képesek növelni bevételüket.  

 

A helyi adók kivetése és beszedése, valamint nyilvántartása a települési önkormányzat jegy-

zőjének hatáskörébe tartozik. A hatósági feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. Az ide 

tartozó adók többsége kivetés alapján fizetendő: ez azt jelenti, hogy az adózókat bevallási 

kötelezettség terheli, és az adót a hivatal határozattal állapítja meg. Néhány adófajtánál az 

önadózás útján történő adózás a jellemző (pl. az iparűzési adó, vállalkozók kommunális adó-

ja), ahol a vállalkozók maguk számítják ki adójukat, vallják be azt és teljesítik fizetési kötele-

zettségüket. 
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Az önkormányzat által adóztatható adótárgynak minősül az ingatlantulajdon és az ingatlanhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jog, a munkaerő foglalkoztatása, az önkormányzat illetékességi 

területén nem állandó lakosként való tartózkodás, valamint a gazdasági tevékenység gyakor-

lása. 

 

Ennek megfelelően az önkormányzat építményadót, telekadót, iparűzési adót és ingatlanfor-

galmi adót vezethet be. A törvény tehát kizárólag potenciális adókötelezettséget állapít meg, 

tényleges adókötelezettség mindig csak az önkormányzati rendeletből fakadhat. Ki kell emel-

ni, hogy a települési adómérték megállapítása nem kötelező, annak hiányában ugyanis a tör-

vényi alsó adómérték figyelembevételével kell az adót kivetni. Az adóévre vonatkozó önkor-

mányzati adómértéket legkésőbb az adóévet megelőző év december 15. napjáig ki kell hirdet-

ni. 

 

Az adó-megállapítási jog felöleli az egyes adónemek bevezetését, módosítását, az adó mérté-

kének, a kedvezményeknek, mentességeknek a megállapítását, a helyi adózás részletes szabá-

lyainak meghatározását. Fontos tudni, hogy a már bevezetett adó szabályainak évközi módo-

sítása naptári éven belülre vonatkozóan nem lehetséges. 

 

Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzati gazdálkodási követelményekhez 

és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényi felső adómértékekre is 

figyelemmel – lehet megállapítani. 

7.1 A helyi adók fajtái:  

a) Helyi iparűzési adó 

A települési önkormányzatok törvényi felhatalmazása alapján az illetékességi területükön 

állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység után vetik ki. Az adó alapja 

az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az árbevétel, csökkentve az eladott 

áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltség-

gel. Az önkormányzat rendeletben határozza meg az adó mértékét, illetve az adókedvezmé-

nyeket, adómentességeket. 

 

(Az iparűzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság hatás-

körébe. Ezzel összefüggésben az iparűzési adóelőleget 2010. július 1-jétől önadózással kell 
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teljesíteni az adózónak, azaz neki kell bevallania az előlegfizetési időszakban lévő egyes ese-

dékességi időpontokra (amelyek egyébként változatlanok maradnak) fizetendő adóelőleg ösz-

szegét. Szintén a hatáskör-áttelepítéssel függ össze, hogy megszűnik az önkormányzatok azon 

joga, hogy az iparűzési adó megfizetésére eltérő esedékességi időpontot állapítanak meg). Az 

önkormányzatok az adóhatóságtól – a költségvetési törvényben meghatározandó módon – 

előleget kapnak, elszámolási kötelezettség mellett. 

 

b) Magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója 

Célja a magánszemély vagy vállalkozás által igénybe vett települési kommunális szolgáltatás 

költségeihez való hozzájárulás. A törvény az adó mértékét a magánszemély által használt in-

gatlan nagyságához, illetve a vállalkozás méretéhez (az alkalmazottak létszámához) köti. Az 

önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján rendelettel vezetheti be a törvényi keretek kö-

zötti mértékben a vállalkozók kommunális adóját. Magánszemélyek esetében kommunális 

adót kell fizetni annak, aki az adott önkormányzat területén lakás vagy nem lakás céljára szol-

gáló épület, épületrész, valamint beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa. Továb-

bá annak a magánszemélynek is adót kell fizetni, aki az adott önkormányzat területén nem 

magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.  

 

Az adótöbbszörözési törvény tilalma miatt egy adott vagyontárgy csak egyféle adóval terhel-

hető. A képviselő-testület rendeletében mentességet is megállapíthat a törvényben foglaltakon 

túlmenően. Az adó mértékét a helyi adókról szóló törvényben megállapított felső értékek – 

mint max. korlátok – figyelembevételével határozzák meg a helyi rendeletben, adótárgyan-

ként, illetőleg lakásbérleti jogonként. Az adó alapja építmény esetén: annak négyezetméterben 

kifejezett hasznos alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke lehet.  

c) Építményadó 

Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén (bel- és külterületén) lévő építmé-

nyek közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt terheli. Az adókötele-

zettség az építmény használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadásával keletkezik. 

Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően az építmény négyzetméterben számított 

hasznos alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. A törvény erejénél fogva az 

építményadó alól mentesülnek meghatározott építmények, illetve az építmények meghatáro-

zott helyiségei (így pl. a szükséglakás, a költségvetési szerv, a közszolgáltató szervezet, az 
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egyház tulajdonában álló építmény, a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a 

nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek). 

d) Telekadó 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet, az 

ingatlan nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylege-

sen mezőgazdasági művelés alatt álló telek kivételével.  

 

Az adókötelezettség a földrészlet belterületi minősítését követő év napján keletkezik, illetve a 

belterületi földrészlet külterületté minősítésével vagy az épülettel való beépítés évének utolsó 

napjával megszűnik. A telekadó alapja az önkormányzat döntésétől függően a telek négyzet-

méterben számított tiszta (épülettel le nem fedett) alapterülete vagy a telek korrigált forgalmi 

értéke.  

 

A törvény adómentességet is megállapít (így pl. az erdőművelési ágban nyilvántartott telek, 

költségvetési szerv, a közszolgáltató szervezet, az egyház tulajdonában álló építményekhez 

tartozó földrészlet vagy az építési tilalom alatt álló telek esetében). 

e) Idegenforgalmi adó 

Ez az adó állapítható meg annak a magánszemélynek a terhére, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt vagy aki az említett 

területen üdülővel rendelkezik. Az adó mértékét az önkormányzatok rendeletben határozzák 

meg. Központi költségvetési támogatás kapcsolódik a vendégéjszakák alapján beszedett adó-

hoz, mely ösztönzőleg hat kivetésére és beszedésére. 

 

A helyi adó bevezetéséről és a bevezetett helyi adó mértékéről a helyi képviselő-testület dönt-

het, tehát nem minden településen alkalmazzák ezeket az adókat és a mértékek sem azonosak.  

 

Az önkormányzatok az iparűzési adó kivételével teljes körűen nem éltek a törvényi lehető-

séggel, hiszen a többi esetében alig 40% körüli a mérték, vagyis a törvényi maximumot a he-

lyi lakosság felé igen visszafogottan vállalták fel. A következő grafikon példaszerűen bemu-

tatja, milyen mértékben éltek az egyes helyi önkormányzatok a számukra lehetséges adókive-

téssel. 
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Ugyancsak példaként láthatjuk az alábbi táblázatból az egyes helyi adók, valamint a gépjár-

műadó 2008. évi tényadatait. 
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Forrás: PM 

millió Ft

Építményadó 61 916 11,2%

Telekadó 8 328 1,5%

Iparűzési adó 465 075 84,0%
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1
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2008-ban 

Idegenforgalmi adó építmény 

után

9 739

1 325

5 468

1 491

Megoszlás 

%

1,8%

0,2%

1,0%

0,3%

Megnevezés

Magánszemély kommunális 

adója

Vállalkozók kommunális adója

Idegenforgalmi adó 

tartózkodás után
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8. A helyi önkormányzatok kiadásainak alakulása. 

A forrásszabályozásban a kiadások az önkormányzatok döntése alapján alakulnak ki, termé-

szetesen figyelemmel a kötött támogatásokra, a jogszabályi előírásokra, más determinizmu-

sokra. Ezen írás keretei között a következő táblázatokban példaszerűen, röviden foglalkozunk 

a kiadások összetételével részben a közgazdasági, részben az ágazati osztályozás szerint. 
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A helyi önkormányzatok 2008. évi közgazdasági osztályozás szerinti tényleges kiadásai-

nak megoszlása 

Kiadások 
Összeg 

Md Ft-ban 
Megoszlás 

%-ban 

Folyó (működési) kiadások összesen 2.702,0 80,5 

     Ebből:    

         Személyi juttatások 1.143,7 34,1 

        Társadalombiztosítási és munkaadói járulék,    

        egészségügyi hozzájárulás 359,0 10,7 

         Dologi kiadások 911,7 27,2 

         Működési célú pénzeszköz átadás 148,6 4,4 

         Társadalom és szociálpolitikai juttatások 139,0 4,1 

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 550,6 16,4 

GFS rendszerű kiadások összesen 3.252,6 96,9 

Hitel és értékpapír műveletek kiadásai 102,4 3,1 

Tárgyévi kiadások összesen 3.355,0 100,0 

Forrás: PM 

A közgazdasági osztályozás jelzi, hogy a helyi önkormányzatok kiadásainak több mint négy-

ötöde folyó kiadás. A bérek- és járulékok 45%-ot, a dologi kiadások 27%-ot képviselnek. A 

felhalmozási és tőke jellegű kiadás 16-17%-ra zsugorodott. Sajnos az EU támogatások igény-

bevételének késése is közrejátszik ebben.  
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A helyi önkormányzati GFS kiadások ágazatonkénti (funkcionális) 

összetétele 2008-ban 

 

Kiadások 
Megoszlás 

%-ban 

Igazgatási, testületi kiadás 13,9 

Egyéb rendvédelmi kiadás 1,2 

Közoktatás 21,9 

Egyéb oktatás 5,1 

Egészségügy 14,2 

Szociális intézmények 7,8 

  juttatások 4,1 

Lakás és közösségi szolgáltatás 9,1 

Sport   1,5 

Kultúra   3,4 

Közlekedés 6,0 

Környezetvédelem 6,0 

Egyéb kiadás 5,8 

Összesen:  100,0 

Forrás: PM 

Az ágazati megoszlás szerint a helyi önkormányzatok kiadásában meghatározó – 27%-ot kép-

viselő – az oktatás, emellett jelentős az egészségügy, az igazgatás valamint a szociális ellátás. 

Feljövőben van a környezetvédelem: a hulladéklerakás, -hasznosítás, szennyvíztisztítás és -

elvezetés. Számottevő a vízellátást is magába foglaló lakás és közösségi szolgáltatás valamint 

a helyi közlekedés. 

9. A helyi önkormányzatok struktúrája 

A következő példaszerű táblázat szemlélteti a szabályozási rendszer szempontjából meghatá-

rozó, elaprózott magyar önkormányzati rendszert. Látható, hogy az önkormányzatok 53,5%-a 

1000 fő alatti, 10,5%-a 200 fő alatti településen működik. 
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Önkormány-

zatok száma

Lakosság 

szám (fő)

1. 200 fő alatti község 333 40 380 10,4 0,4

2. 200-499 fő közötti község 703 239 617 22,0 2,4

3. 500 fő alatti települések összesen: (1.+2.) 1 036 279 997 32,4 2,8

4. 500-999 fő közötti község 676 488 513 21,2 4,8

5. 1000 fő alatti települések összesen: (3.+4.) 1 712 768 510 53,6 7,6

6. 1000-4999 fő közötti község, nagyközség, város 

(7.+8.+9.)

1 150 2 427 056 36,0 23,9

ebből:

7. -község 987 1 892 001 30,9 18,6

8. -nagyközség 88 277 413 2,8 2,7

9. -város 75 257 642 2,3 2,5

10. 5000 fő alatti települések összesen: (5.+6.) 2 862 3 195 566 89,6 31,4

11. 5000-10.000 fő közötti község, nagyközség, város 

(12.+13.+14.)

144 989 426 4,5 9,7

ebből:

12. -község 7 45 458 0,2 0,4

13. -nagyközség 28 175 923 0,9 1,7

14. -város 109 768 045 3,4 7,6

15. 10000 fő alatti települések összesen: (10.+11.) 3 006 4 184 992 94,1 41,2

16. 10.000 fő feletti nagyközség, város 

(17.+18.+19.+20.)

168 5 980 373 5,3 58,8

ebből:

17. -nagyközség 2 20 199 0,1 0,2

18. -város 120 2 234 186 3,8 22,0

19. -megyei jogú város 23 2 030 965 0,7 20,0

20. -fővárosi kerületek 23 1 695 023 0,7 16,7

21. Összes települési önkormányzat (15.+16.) 

(22.+23.+24.+25.+26.)

3 174 10 165 365 99,4 100,0

ebből:

22. -község 2 706 2 705 969 84,7 26,6

23. -nagyközség 118 473 535 3,7 4,7

24. -város 304 3 259 873 9,5 32,1

25. -megyei jogú város 23 2 030 965 0,7 20,0

26. -fővárosi kerületek 23 1 695 023 0,7 16,7

27. Megyei önkormányzatok, fővárosi önkormányzat 20 0,6

28. Összes helyi önkormányzat (21.+27.) 3 194 10 165 365 100,0 100,0

A helyi önkormányzatok struktúrája 2009. július 1-jén

megoszlás (%)

Önkormány-

zatok száma
Kategóriák

Lakosság 

szám (fő)
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Ellenőrző kérdések 

 

1. A helyi önkormányzati szabályozás elvi összefüggései (jövedelmek újraelosztása, állami 

támogatás megállapítása). 

2. Az önkormányzati szabályozás főbb európai modelljei. 

3. Az önkormányzati pénzügyi szabályozás definíciója, az éves önkormányzati költségvetési 

lehetőségek meghatározói, a kiadásorientált és a forrásorientált szabályozás különbsége. 

4. A vegyes modellű önkormányzati forrásszabályozás lényege, az önkormányzatok bevételi 

forrásainak összetétele. 

5. A jövedelemkülönbség-mérséklés magyar modellje. 

6. A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati források elosztása, ön-

kormányzati modell, intézményi modell különbsége, a „normatívák” jellemzői, a működé-

si kiegészítő, valamint a fejlesztési támogatások szerepe. 

7. A saját források, kiemelten a helyi adók tagolása, jellemzői. 

8. Az önkormányzati kiadások közgazdasági, valamint ágazati (funkcionális) osztályozás 

szerinti összetétele. 

9. A helyi önkormányzatok összetétele típusonként. 
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V. A helyi önkormányzat költségvetésének tervezése, gazdálkodás, 

zárszámadás 

1. A tervezés 

Az önkormányzati költségvetés tervezésének – az előkészítő munkát követően – jól elkülönít-

hető szakaszai vannak: 

a) a költségvetési koncepció összeállítása, 

b) a költségvetési rendelettervezet elkészítése, egyeztetése, rendeletalkotás, 

c) az önkormányzati intézmények részletes költségvetésének elkészítése és jóváhagyása. 

A koncepció összeállítása a költségvetés készítésének munkafolyamatában kiemelkedően 

fontos. A rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek 

és az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak a 

figyelembevételével kell összeállítani.  

 

Lényege a koncepció készítésének, hogy kimutatásra kerüljön a működési és a folyamatban 

lévő felújítási, fejlesztési kiadások finanszírozásán felül mutatkozó szabad forráslehetőség, 

esetleges forráshiány összege, nagyságrendje. Ebben a munkaszakaszban célszerű bemutatni 

az önkormányzat vagyoni helyzetében várhatóan bekövetkező változást.  

 

A jegyző által összeállított koncepció egyeztetési kötelezettségéről jogszabály csak az önkor-

mányzati bizottságok vonatkozásában és a helyi kisebbségi önkormányzati intézmények te-

kintetében rendelkezik. Célszerű azonban egyeztetni a gazdasági kamarák, szakszervezetek 

helyi képviselőivel, az intézményvezetőkkel, szakmai véleményük, együttműködési készsé-

gük ugyanis jelentősen befolyásolja a koncepció döntési, megvalósíthatósági lehetőségeit.  

 

A koncepciót a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

A koncepció elfogadása határozattal történik. Ebben a testület meghatározza a tervezés továb-

bi irányát, intézkedéseket tehet a pénzügyi egyensúlyi helyzet megteremtésére, további bevé-

telek feltárására vagy a feladatok újragondolására adhat utasítást. 
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A koncepció készítésének – képviselő-testület elé történő terjesztésének – határidejét az ál-

lamháztartási törvény november 30-ában határozza meg. A parlamenti és az önkormányzati 

képviselőválasztás évében – igazodva a költségvetési törvényjavaslat elkészítési és előterjesz-

tési rendjéhez – a határidő december 15.  

 

Az előterjesztés időpontjáig már rendelkezésre állnak a költségvetési törvényjavaslatban sze-

replő és az önkormányzatok forráslehetőségeit meghatározó információk, továbbá gondos-

kodhat az előterjesztő az önkormányzat költségvetési helyzetének év végére várható bemuta-

tásáról. Mindez a költségvetés megalapozottságát segíti elő. 

 

A koncepcióról hozott testületi határozat alapján a költségvetés tervezésének munkálatai a 

részletes és pontos költségvetés elkészítésével folytatódnak. A költségvetés szerkezetére, 

tartalmára az államháztartási törvény és a végrehajtásával kapcsolatos rendeletek központi 

előírásokat tartalmaznak. 

 

A költségvetés készítésénél szükséges áttekinteni még azokat a jogszabályokat, amelyeket a 

költségvetési törvényjavaslattal egyidejűleg hagy jóvá az Országgyűlés, és amelyek befolyá-

solhatják az önkormányzat feladatellátását, a költségvetési előirányzatok kialakítását 

 

A tervezési munka célszerűen – az önkormányzatok pénzügyi szabályozórendszerének for-

rásorientált jellegéből adódóan – a bevételek 

a) a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, 

b) a saját (önkormányzati, intézményi) bevételek 

számbavételével kezdődik. 

 

Az önkormányzatok bevételeinek tervezését célszerű a központi források, a költségvetési kap-

csolatokból származó bevételek tervezésével kezdeni. Az ehhez szükséges információk, ame-

lyek a költségvetési törvényjavaslatban szerepelnek a Pénzügyminisztériumtól – Kincstár 

Igazgatóságain keresztül – jutnak el az önkormányzatokhoz, így az átengedett bevételek: 

a) a személyi jövedelemadó lakhely szerinti része, 

b) az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésének elemei, azok mértéke, 

összegei, 
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a normatív hozzájárulás elemei: 

a) a népességszámhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összege, 

b) a feladatmutatóhoz kötött normatívák fajlagos összege. 

 

A települések népességszámához kötött támogatás tervezése viszonylag egyszerű, mert a 

lakosság-szám adatok és a normatív hozzájárulás mutatóihoz kapcsolódó fajlagos összeg ada-

tai az önkormányzatok rendelkezésére állnak. 

 

A feladatmutatókhoz kötött előirányzatok kialakítása hosszabb folyamat eredménye. A 

tervezés előkészítésének szakaszában – a költségvetési törvényjavaslat parlamenti tárgyalása 

során a központi információigények kielégítéséhez általában november hónapban – el kell 

végezni a mutatószámok felmérését.  

 

Fontos ismerni azt a szabályt, hogy a központi mutatószám felmérésekor jelzett mutatószám-

ról lehetőség van a lemondásra, ehhez a feladatmutató változását április 30-ig – a kincstáron 

keresztül – kell bejelenteni. Ez esetben alacsonyabb (25%) kamatot kell fizetni. Év közben 

még két alkalommal – július 31-ig és október 15-ig – lehet lemondani a mutatószámhoz kap-

csolódó hozzájárulásról, de ezekhez már magasabb kamatfizetési kötelezettség kapcsolódik. 

Pótlólagos hozzájárulás évközi igénylésére is lehetőség van, de csak a tárgyév július 31-i idő-

pontjához kötődően. Természetesen - a finanszírozási rendszer jellegéből adódóan - a költ-

ségvetési évet követően a mutatószám elszámolásakor is meg lehet igényelni a tényleges 

többletmutató alapján járó állami hozzájárulást.  

 

A központi bevételek tervezése során nehezebben kalkulálható a működési feladatokhoz igé-

nyelhető központosított támogatások összege, a fejlesztési feladatokhoz szükséges, illetve 

igényelhető támogatások előirányzata. 

 

A központosított támogatások év közben igényelhető összegének tervezéséhez figyelembe 

lehet venni az önkormányzatnál e területeken jelentkező feladatokat, a felhasználásra tervezett 

kiadások összegét. Ezek a feladatok ugyanis - bár év elején nem pontosan kalkulálhatóak - 

nagy jelentőséggel kell, hogy szerepeljenek az önkormányzat feladatai, kiadásai között. Jelen-

tős részükhöz saját forrás felhasználása is kötődik. Így a kiadások számbavétele alapján meg-

tervezhető a központosított előirányzat várható összege és ezzel egyidejűleg az önkormányzat 
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saját forrásszükségletének összege is. 

 

A költségvetés készítésének időszakában általában még nem áll rendelkezésre az egészség-

ügyi ellátás működtetésének finanszírozásához az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénz-

eszköz végleges keretszáma. Ebben az esetben az önkormányzat csak az előző évi keretszám 

alapján reálisan kalkulált támogatási előirányzattal tud számolni. 

 

A központi források mellett a legfontosabb feladat a saját bevételek tervezése. Itt a forrásle-

hetőségek teljes számbavételére célszerű törekedni. Ezt esetenként a költségvetési koncepció 

is kiemelt feladatként határozza meg, megerősítve azzal, hogy új bevételi források feltárását is 

indítványozza. 

A kiadások tervezése 

A kiadások tervezésének módszerére az önkormányzatok különféle megoldásokat alkal-

mazhatnak. Ilyenek a bázis-szemléletű tervezés, a "0" bázisú tervezés, helyben kialakított 

feladatnormák kialakítása és alkalmazása, egyes - esetenként jelentkező - feladatoknál a fel-

adat-finanszírozás. A gyakorlatban sokszor tapasztalható a különböző tervezési módszerek 

egymás mellett történő alkalmazása is. 

 

A különböző tervezési módszerek mellett is vannak azonban olyan szempontok, amelyek a 

kiadások tervezésekor minden önkormányzatra egységesen vonatkoznak: 

a) mindenképpen prioritást kell biztosítani a működési kiadások és a szociális juttatások 

tervezésének,  

b) biztosítani kell a pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét, 

c) a fejlesztési feladatokon belül a folyamatban lévő beruházásoknak és felújításoknak 

kell prioritást biztosítani. 

Főként a kisebb lakosságszámú önkormányzatokra jellemző, hogy feladataik ellátására nem 

hoznak létre saját intézményi szervezetet. A szolgáltatások végzésével társulást bíznak meg, 

körjegyzőséget tartanak fenn. Ilyen esetben az önkormányzat költségvetésében nem a műkö-

dési kiadás, hanem az átadott pénzeszköz volumene dominál. 

 

A bevételek és kiadások előirányzatának megtervezése után következik a két oldal összeha-

sonlítása, a költségvetési egyensúly megteremtése. Ez jelentheti pótlólagos források feltárását, 
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és/vagy a kiadási igények csökkentését.  

Az éves költségvetés testületi előterjesztése  

A költségvetési koncepció testületi előterjesztésének tartalmára vonatkozóan központi előírás 

nincs. 

A költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét az államháztartási törvény és végrehajtási 

rendeletei – minimum követelményt előírva – meghatározzák, amelyekre az előterjesztés ké-

szítése során tekintettel kell lenni. 

 

Ennek megfelelően a rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell: 

a) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként, 

b) a működési, fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, azon belül kiemelt elő-

irányzatonként, 

 Kiemelt előirányzatok 

1. személyi jellegű kiadások, 

2. munkaadókat terhelő járulékok, 

3. dologi jellegű kiadások, 

4. ellátottak pénzbeli juttatásai, 

5. speciális célú juttatások, 

6. a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások elő-

irányzatai, 

c) a létszámkeretet költségvetési szervezetenként, 

d) a tervezett felújítási, fejlesztési kiadásokat feladatonként, 

e) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, 

f) az általános és céltartalékot, 

g) az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeket, 

h) elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését, 

i) a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását, 

j) az év várható bevételi és kiadás előirányzatainak teljesüléséről (havi) előirányzat-

felhasználási ütemtervet. 

 

E központi előírásokon túl a képviselő-testület egyéb részletezettségű információkat is kérhet 
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döntésének megalapozottsága érdekében. 

 

Az önkormányzat számára a költségvetési rendelettervezetben - az államháztartási törvény 

előírása alapján - a tárgyévi előirányzatokon kívül a következő két év várható előirányzatait is 

be kell mutatni. A "gördülő" tervezés módszerére, tartalmára vonatkozóan nincs központi 

előírás.  

 

Határidők: 

a) a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása: február 15., amennyiben a költségvetési 

törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a költségvetési törvény 

kihirdetését követő 45. nap 

b) tájékoztatás a Kormány számára: a rendelet-tervezet benyújtás határidejétől számított 

30 napon belül. 

A költségvetési rendelet elfogadására vonatkozó határidőt csak közvetett módon jelöli meg az 

államháztartási törvény, amikor azt szabályozza, hogy az elfogadott költségvetésről a benyúj-

tási határidőtől számított 30 napon belül kell tájékoztatni a Kormányt. E határidő elmulasztá-

sának az a szankciója, hogy – az információszolgáltatás teljesítéséig – felfüggesztésre kerül a 

normatív állami hozzájárulás utalása. Emellett a költségvetési (illetve a zárszámadási rende-

let) megalkotásának tartós elmaradása esetén a közigazgatási hivatal kezdeményezheti a kép-

viselő-testület feloszlatását. 

 

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésének folyamata a törvényi előírás szerint részlete-

sebben szabályozott. 

 

Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés során írásban kell rögzíteni a megállapodást és 

a véleménykülönbséget.  

 

A bizottságok véleményének, módosító javaslatainak írásos rögzítése nem kötelező szabály, 

de a képviselő-testület elé történő előterjesztése pontos megfogalmazása indokolja azt. Cél-

szerű, ha a bizottsági viták lényege és a bizottságok által megfogalmazott javaslatok írásban, a 

rendelet-tervezettel együtt eljutnak a képviselőkhöz. 

 

Egyeztetési kötelezettséget ír elő a jogszabály a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) elnö-
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ké(ei)vel, a kamarai szervezetek helyi képviselőivel. 

 

Célszerű az egyeztetés a különböző társadalmi, civil szervekkel, az érintett érdekképviseletek 

helyi képviselőivel is. 

 

A körjegyzőség költségvetéséről – célszerűen még az egyes települési önkormányzatok költ-

ségvetést tárgyaló ülése előtt – együttes testületi ülésen kell dönteni. 

 

Közösen fenntartott intézmény költségvetését a társulási megállapodásban meghatározott mó-

don kell megállapítani.  

 

A körjegyzőség és az intézményi társulásban fenntartott intézmény költségvetése – az állam-

háztartási törvény jelenlegi szabályozása szerint – a gesztor önkormányzat költségvetési ren-

deletében szerepel.  

A jegyző által összeállított költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képvise-

lő-testület elé. 

Az államháztartási törvény szerint abban az esetben, ha a költségvetési rendelet azon év janu-

ár 1-jéig, amelyre az szól, a képviselő-testület nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálko-

dásról rendeletet alkothat. E helyzet a gyakorlatban nagy valószínűséggel előfordul, ezért –

már a koncepció tárgyalása során – célszerű az átmeneti rendelet megalkotásának lehetőségé-

vel, szükségességével foglalkozni. Ennek során figyelembe vehető, hogy a törvény azt is sza-

bályozza, hogy amennyiben az átmeneti gazdálkodásról nem történt rendeletalkotás, akkor a 

polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos 

jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások ará-

nyos teljesítésére. Ez azt jelenti, hogy csak az előző évi kiadási előirányzatok időarányos tel-

jesítésére kerülhet sor. Ha a képviselő-testület ennél pontosabb meghatározást, vagy ennél 

szélesebb, vagy szűkebb körű felhatalmazást kíván a polgármesterre bízni, akkor kell külön 

rendeletet alkotni.  

 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a polgármester is kaphat felhatalmazást, ponto-

san meg lehet határozni számára, hogy az intézményfinanszírozás, a felújítás, beruházás terü-

letén milyen mértékben, vagy keretösszeg erejéig kapja a felhatalmazást.  

 

A felhatalmazás alapján beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a polgármesternek a 
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képviselő-testület előtt el kell számolni és azokat a költségvetési rendeletbe bele kell építeni. 

 

A kistérségi társulások – sajátos helyzetükből adódó eltérésekkel – ugyanígy állítják össze 

költségvetésüket. Jellemző sajátosság: a társulás tanácsa határozatban fogadja el a költségve-

tését. 

Az önkormányzati intézmények1 részletes költségvetésének elkészítése és jóváhagyása 

Az intézmények saját költségvetésüket az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott 

költségvetési rendelet alapján készítik el. Az intézmények kiemelt előirányzatait a költségve-

tési rendelet meghatározza. A kiemelt előirányzatokon belül, a részletes tervezés az intéz-

mények feladata és egyben lehetősége is az önállóság gyakorlására. Természetesen azok 

után, hogy a költségvetési rendelet elkészítésének és a döntéshozatalnak a folyamatában aktív 

részvételük biztosított volt. 

 

Az intézmények költségvetése magába foglalja a kiadások és a bevételek részletes előirányza-

tait, ezek tevékenységenkénti részletezését, a személyi juttatás és a létszám összetételét, a 

feladat és a teljesítménymutatókat, a részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó 

szöveges és számszaki indokolást. A költségvetést a pénzügyminiszter elemi költségvetés 

összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítettek szerint kell elkészíteni. 

 

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságát, átláthatóbbá téte-

lét szabályozó un. „üvegzseb” törvény és végrehajtási rendelkezése szerint a költségvetési 

szervek (így a polgármesteri hivatal) elemi költségvetésének meghatározott adatai kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatnak minősülnek. A közzététel az önkormányzati hivatal feladata. 

2. Az operatív gazdálkodás folyamata 

A képviselő-testület az önkormányzat teljes területén felelős a gazdálkodás biztonságá-

ért. Ezzel a felelősséggel kell, hogy számoljon, amikor jóváhagyja az önkormányzat költség-

vetését, amikor év közben az előirányzatokat módosítja, az intézmények és a polgármester, a 

körjegyzőség pénzügyi gazdasági ellenőrzésének feladatait szervezi, realizálja, amikor az elő-

                                                 

 

1 A helyi önkormányzati körre kiterjedően is megjelent a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény. A költségvetési szervek új típusainak, gazdálkodási jogkörüknek, irányításuknak 

stb. az ismertetése meghaladja e jegyzet kereteit. 
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irányzatok teljesítéséről elszámol. 

A gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője az első számú felelős  

a) a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségéért, 

b) a gazdálkodási lehetőségek (kiemelt előirányzatok és költségvetési főösszeg) és a kö-

telezettségek összhangjáért, 

c) a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvé-

nyesítéséért. 

A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését tartalmazó 

feladatok a felelősségi szabályok által meghatározott sorrendben követik egymást: 

 

Kötelezettségvállalás – Kötelezettségvállalás ellenjegyzése 

 

A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése után: 

 

Érvényesítés – Utalványozás – Az utalványozás ellenjegyzése – A pénzügyi teljesítés 

A kötelezettségvállalás 

a) fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, a feladatellátásra jóváhagyott ki-

adási előirányzatok terhére 

b) bevételi előirányzat teljesítésének előírása. 

A kötelezettségvállalásra jogosultak az önkormányzati gazdálkodás területén: 

a) polgármesteri hivatalnál az önkormányzattal összefüggő kötelezettségvállalás joga a 

polgármesteré, vagy az általa felhatalmazott személyé, míg a hivatal működésével ösz-

szefüggő kiadások esetében a jegyzőé, 

b) körjegyzőség esetében a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, 

c) helyi kisebbségi önkormányzat esetében az elnök, vagy az általa felhatalmazott ki-

sebbségi önkormányzati képviselő, 

d) az intézmények esetében az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott sze-

mély. 

A körjegyzőségnél az önkormányzatok kötelezettségvállalásának jogosultja az önkormányzat 

polgármestere. A gyakorlatban azonban előfordul, hogy sürgős kötelezettségvállalási ügyben 
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a polgármester nem elérhető. Ennek feloldására az értékhatár és a kötelezettségvállalás jelle-

gének meghatározása mellett a körjegyzőt lehet megbízni a kötelezettségvállalás jogkörével. 

Ekkor azonban szabályozni kell azt is, hogy a körjegyző átruházott hatáskörében tett kötele-

zettségvállalásairól milyen időközönként tájékoztatja a polgármestert. Ebben az esetben ter-

mészetesen az ellenjegyzés hatáskörét is tovább kell adni. A kötelezettségvállalás eljárási 

rendjét szabályozni kell, és olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható az elkö-

telezettség mértéke.  

Érvényesítés 

A kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése után meg kell vizsgálni a kiadások 

teljesítésének, vagy a bevételek beszedésének jogosságát. Ez az érvényesítés munkafázisában 

történik. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolását követi. 

Utalványozás 

Az utalványozás a kiadások vagy a bevételek teljesítésének elrendelése. Az utalványozásra 

csak a pénzügyi szakember által elvégzett érvényesítés után kerülhet sor. Ezt követően kerül-

het sor a pénzügyi teljesítésre. 

 

Az utalványozás joga első helyen a költségvetési szerv vezetőjét illeti meg, a hatáskör írásban 

történő átruházásának gyakorlásával. A gyakorlatban utalványozásra általában ugyanazt a 

személyt jogosítják fel az első számú vezetők, mint akit a kötelezettségvállalásra. 

 

Az utalványozó fegyelmileg felelős a szabályszerűség betartásáért, a pénzügyi fedezet meglé-

téért.  

 

Az összeférhetetlenségre ezen a munkaterületen különösen figyelni kell. Jogszabályi előírás, 

hogy az utalványozó és az érvényesítő azonos személy nem lehet. 

Ellenjegyzés 

Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata ellenőrizni, hogy a költségvetésben a kiadások 

teljesítése, a bevételek beszedése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, az önkormányzati 

rendeleteknek; a kiadások teljesítéséhez biztosított-e a pénzügyi fedezet, a kötelezettségválla-

lás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. 
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A kötelezettségvállalás és az utalványozás csak a gazdálkodásért felelős vezető, vagy az általa 

írásban kijelölt személynek az ellenjegyzése után történhet. 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalás, utalványozás nem felel meg a szabályoknak, akkor az 

ellenjegyző köteles a szabálytalanságra felhívni a kötelezettségvállaló, utalványozó figyelmét. 

Ha az utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve az önkormányzati rendelet-

tel, határozattal ellentétes utasítás kiadásához, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy az 

ellenjegyzés utasításra történt. 

 

Erről 3 munkanapon belül értesíteni kell a felügyeleti szervet, illetve a pénzellátást végző 

költségvetési szervet, az önkormányzat hivatala, körjegyzőség esetén, illetve helyi kisebbségi 

önkormányzat költségvetési szerve tekintetében pedig a képviselő-testületet. A bejelentést a 

felügyeleti szerv, a pénzellátást végző költségvetési szervezet 8 munkanapon belül, a képvise-

lő-testület soron következő ülésén köteles megvizsgálni és szükség esetén felelősségre vonást 

kezdeményezni. 

 

Ellenjegyzésre jogosultak: 

a) önkormányzat költségvetése vonatkozásában a jegyző, a körjegyző, vagy az általa fel-

hatalmazott személy, 

b) körjegyzőségnél a körjegyzőség pénzügyi vezetője, vagy az általa felhatalmazott sze-

mély, 

c) helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a helyi önkormányzat polgármesteri 

hivatalának jegyzője, vagy az általa felhatalmazott személy (vagy a helyi kisebbségi 

önkormányzat testületének tagja), 

d) az intézményeknél az intézmény gazdasági vezetője, vagy az általa felhatalmazott 

személy. 

 

A helyi kisebbségi önkormányzat esetében az ellenjegyző személyére célszerű a gazdálkodást 

lebonyolító – a pénzügy-gazdasági feladatokat ellátó – intézményben, hivatalban dolgozó 

vezetőt, pénzügyi szakembert kijelölni annak érdekében, hogy pénzügyi szakértelemmel és 

megfelelő információval gondoskodjon a pénzügyi folyamat törvényes megvalósításáról.  

 

Ha a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöltek ki, akkor csak az önkormányzati 
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biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség. 

 

Fontos az összeférhetetlenséget kizáró szabály, amely szerint a kötelezettségvállalást, utalvá-

nyozást, valamint az ellenjegyzést – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos 

személy nem végezheti, az érvényesítő nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványo-

zásra jogosult személlyel, és e feladatokat nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenysé-

gét közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

A finanszírozás rendje 

Az államháztartási törvény szabályai szerint a helyi önkormányzatok a központi költségve-

tési kapcsolatokból származó bevételeik meghatározott (döntő) részét 13 részletben, nettó 

módon kapják meg 

 

A nettó finanszírozás eredményeként a helyi önkormányzatoknál és intézményeknél keletkező 

közterhek nem utaznak feleslegesen az államháztartásban.  

 

A nettó finanszírozás körébe bevont bevételek: 

a) az átengedett személyi jövedelemadó, 

b) a normatív állami hozzájárulások és támogatások 

c) az egyéb központi költségvetési kapcsolatokból származó, költségvetési törvényben 

meghatározott támogatások. 

 

A helyi önkormányzatok az éves költségvetési rendeletükben alakítják ki a belső finanszíro-

zás, ezen belül az intézmények pénzellátási rendjét. 

3. Beszámolás a gazdálkodásról  

A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi előirányzatok teljesítéséről készített 

beszámoló jelentéssel az önkormányzat képviselő-testülete legalább évente három alkalom-

mal foglalkozik: 

a) az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, 

b) a háromnegyedéves helyzetről a következő év költségvetési koncepciójához kapcso-

lódva, 

c) az éves zárszámadás a tárgyévet követő év első 4 hónapján belül. 
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 Az önkormányzat zárszámadási rendelete 

A zárszámadási rendelet az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

éves elemi beszámolói alapján készül, azok előirányzatainak, bevételeinek és kiadásainak 

összesítését tartalmazza. 

 

A zárszámadási rendeletben a képviselő-testület felülvizsgálja és értékeli az önkormányzat és 

intézményei pénzügyi tevékenységét, gazdálkodását, eredményeit. Az éves gazdálkodás érté-

kelése alapján feladatokat határozhat meg az önkormányzat és intézményei számára. 

 

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben dönt az önkormányzat és intézményei pénz-

forgalmi adatainak elfogadásáról. 

 

A zárszámadási rendelet, a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete a költségvetési 

rendelethez igazodik. 

 

A rendeletben 

a) az önkormányzat és intézményei bevételét forrásonként, 

b) működési, fenntartási kiadásokat önálló- és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, 

c) az önkormányzati hivatal kiadásait feladatonként, 

d) a felújítások kiadásait célonként, 

e) a fejlesztések kiadásait feladatonként  

f) hagyja jóvá a képviselő-testület. 

A képviselő-testületnek természetesen lehetősége van a fentieknél részletesebb zárszámadási 

rendelet kidolgozását előírni. 

 

A rendeletbe változatlan formában kell beépíteni a helyi kisebbségi önkormányzat zárszám-

adásáról hozott határozatot. 

 

A zárszámadási rendelet előterjesztésekor az államháztartási törvény szerint a képviselőtestü-

let részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat vagyonkimutatását és a helyi adók 

bevételének alakulását is.  
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A körjegyzőség, közös fenntartású intézmény, társulás beszámolója a  – társulási megállapo-

dásban rögzített – felügyeletet ellátó (székhely, vagy gesztor)  önkormányzat zárszámadási 

rendeletében szerepel. 

 

A zárszámadási rendelet indokolását, a képviselő-testület tájékoztatását jól szolgálja, ha az év 

végi statisztikai jelentésből készített önkormányzati szintű ellátottsági mutatók (pl. bölcsődei, 

óvodai férőhely-kihasználtság, oktatási feladatellátásra jellemző mutatók, így pl. egy pedagó-

gusra jutó tanulólétszám, egy osztályra jutó tanulólétszám és a pénzügyi beszámolóból számí-

tott fajlagos pénzügyi mutatók (egy ellátottra jutó kiadás, bevétel) is bemutatásra kerülnek. 

Ezeket a mutatókat megyei vagy országos adatokkal összehasonlítva lehet az elemzést sokol-

dalúbbá tenni. 

A normatív módon elosztott hozzájárulások és a központi támogatások év 

végi elszámolási rendje 

 

Az önkormányzatoknak a költségvetési évet követően az államháztartási törvény szerint el 

kell számolniuk 

a) a normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó forrá-

sokkal,  

b) a felhasználási kötöttséggel igénybevett állami támogatásokkal, 

c) a címzett és céltámogatásokkal. 

 

A költségvetési törvényben normatív módon elosztott hozzájárulásokkal és támogatásokkal 

való elszámolás az igénybevétel alapját képező tényleges mutatók alapján történik. Amennyi-

ben az önkormányzat által tervezett mutató (ellátotti létszám, gondozási nap, stb.) több volt, 

mint a tényleges mutató, akkor a jogtalanul igénybe vett összeget teljes egészében vissza 

kell fizetni a központi költségvetésbe. Amennyiben a tényleges mutatószám volt több a terve-

zettnél, akkor az önkormányzatnál pótlólagos támogatási igény jelentkezik. 

 

A visszafizetési kötelezettség kamatfizetési kötelezettséggel járhat. 

 

Ellenőrző kérdések 
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1. A helyi önkormányzatok (és költségvetési szerveik) költségvetésének tervezése (munka-

szakaszok, bevételek, kiadások számítása, testületi előterjesztés és jóváhagyás rendje). 

2. Az operatív gazdálkodás szakaszai, jellemzői. 

3. A gazdálkodásról történő beszámolás szakaszai, az éves zárszámadás jellemzői. 
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VI. A helyi önkormányzatok vagyona, vagyongazdálkodása 

1. Az önkormányzatok tulajdona a rendszerváltása óta 

A helyi önkormányzati jogok – és ezen belül a tulajdonjog – a településen választójoggal ren-

delkező lakosok, választópolgárok közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormány-

záshoz való közösségi jogaikat az önkormányzati testületbe közvetlenül, vagy közvetetten 

választott képviselőik útján, illetve a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják. 

 

Az önkormányzati tulajdon alanya valójában a település lakóinak közössége, amely azon-

ban csak kivételesen – helyi népszavazás esetén – gyakorolhatja közvetlenül a tulajdonjogát. 

A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület, illetve megyei, fővárosi ön-

kormányzatnál a közgyűlés rendelkezik. 

 

A tulajdonosi jogok közvetlen gyakorlásának esete az, amikor a helyi önkormányzat meghatá-

rozott vagyontárgy, vagy vagyonrész elidegenítését, megterhelését, illetőleg más célú haszno-

sítását önkormányzati rendeletben helyi népszavazáshoz köti. Ez az Ötv-ben megfogalmazott, 

ajánló jellegű szabály – amennyiben az önkormányzat él ezzel a lehetőséggel – a nagyobb 

jelentőségű, a település életében stratégiai fontosságú tulajdonosi döntések meghozatalát a 

település valamennyi, szavazati joggal rendelkező polgárára bízza. 

 

A helyi önkormányzatot általában megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötele-

zettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. Ezen általános szabály alól 

azonban több kivétel van, amelyeket különböző törvények rögzítenek, pl: 

a) helyi népszavazás érvényes és eredményes döntése az önkormányzatra – annak testü-

letére – nézve kötelező az Ötv. 48. §-a alapján; 

b) az Ötv. 80. § (3) bekezdésben az önkormányzatok vállalkozási szabadságát korlátozza, 

mivel előírja, hogy a helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását 

nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét; 
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c) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-

lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény ezen ingatlanokkal kapcsolatban az önkor-

mányzatok értékesítési jogát korlátozta; 

d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6. § (3) bekezdése – mintegy meg-

erősítve az Ötv-ben és az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányza-

tok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. (továbbiakban: Övtv.) törvényben 

előírtakat – kimondja, hogy a vizek és vízi-létesítmények (ide értve a vízi-közműveket 

is) a helyi önkormányzatok törzsvagyonában vannak; 

e) a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 3. § (1) bekezdése a helyi közforgalmú vasúti 

pálya és tartozékai (ide tartozik, pl. a villamos, metró) tekintetében rögzíti, hogy azok 

törzsvagyonként önkormányzati tulajdonban vannak; 

f) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. tv. (Övtv.) 3. § (4) bekezdésben foglalt előírás szerint minisz-

ter hozzájárulása szükséges a műemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez, 

kezelői jogának átruházásához, használati, vagy bérleti jogának gazdasági társaságba 

történő beviteléhez; 

g) az Övtv. 7. § (4) bekezdése szerint miniszter engedélye szükséges az önkormányzat 

tulajdonában lévő védett természeti terület elidegenítéséhez, kezelői, vagy használati 

jogának átadásához; 

h) az Övtv. 22. § (6) bekezdése szerint miniszter hozzájárulása szükséges muzeális emlé-

kek (kulturális javak) elidegenítéséhez. 

Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról az Ötv. szerint elődlegesen az önkormány-

zati testület rendelkezhet. Az önkormányzati testület egyes hatásköreit – így pl. a tulajdonost 

megillető rendelkezési jogát is – az Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján átruházhatja: 

a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkor-

mányzat testületére, társulására. 

 

Az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja, az átruhá-

zott hatáskör azonban tovább nem ruházható.  

 

Az Ötv-ben megfogalmazott általános gazdálkodási felelősség keretében a vagyongazdálko-

dás biztonságáért a képviselő-testület (közgyűlés), vagyongazdálkodás szabályszerűségéért a 

polgármester (közgyűlés elnöke) a felelős. A veszteséges vagyongazdálkodás következményei 
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az önkormányzatot terhelik, az önkormányzatot terhelő kötelezettségekért a központi költség-

vetés nem tartozik felelősséggel (még akkor sem, ha a következmények központi átvállalására 

az ÁSZ vizsgálatai során több példával is találkozott). 

 

Hangsúlyozottan kell szólni arról, hogy az önkormányzatok tulajdonossá tételének két fő célja 

volt: 

a) egyrészről az alanytalan állami vagyon valós tulajdonosokhoz kerüljön. Azokhoz, 

akiknek köznapi életfeltételeit, a közszolgáltatásokkal való ellátását biztosítja. Ez a 

vagyontömeg egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy hosszabb távon a helyi polgár-

ság szintjén és rajtuk keresztül kistérségi, regionális, esetenként országos méretekben 

is az emberekben a köztulajdonhoz való viszonyulás megváltozzon, melynek eredmé-

nyeképpen a vagyon gondosabb megóvása és gyarapodása nemcsak célt jelenthet, 

b) másrészről az a vagyon, amely a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának mű-

ködését biztosítja, azokhoz kerüljön, akik a fenntartásra és fejlesztésre közvetlenül a 

legalkalmasabbak. Az önkormányzatok és intézményei ismerhetik legjobban a helyi 

lehetőségeket és igényeket.  

Az önkormányzatok gazdálkodásában fő cél, hogy a közszolgáltatást minél hatékonyabban, 

azaz költségtakarékosan, ugyanakkor színvonalasabban lássák el. Az Ötv. 81. § (1) bekezdése 

erősíti meg, hogy „az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból 

adódó feladatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, 

szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladataihoz iga-

zodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan 

alakítja ki az érdekeltségi szabályokat”. Ezzel összhangban állapítja meg az Ötv. 9. § (4) be-

kezdése, hogy a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás céljából önkor-

mányzati intézményt alapíthat, kinevezi a vezetőiket, illetve gazdasági vállalkozás céljára a 

képviselő-testület gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását is kezdeményez-

heti. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok a gazdálkodás formáinak megválasztásá-

nál arra is figyelemmel kell, hogy legyenek, hogy hosszútávon feladataik ellátására a vagyo-

nukat ne kockáztassák. 

2. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolása 

Az önkormányzatok tulajdonát, mint jogi kategóriát az Alkotmány módosításáról szóló, a 

köztársasági államforma bevezetéséhez kapcsolódó 1989. évi XXXI. tv. deklarálta. A törvény 

értelmében „az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát”. 
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Az Ötv. tette tényleges tulajdonossá a helyi önkormányzatokat. E törvény adott először tény-

legesen vagyont az önkormányzati jogokkal felruházott megyéknek, településeknek.  

 

Az Ötv. az önkormányzatok alapjogai között említi az önkormányzati tulajdont: „a helyi kép-

viselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jo-

gokat”.  

 

Az Ötv. 78. §-a szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonból és a helyi önkormányza-

tot megillető vagyoni értékű jogokból áll. 

A helyi önkormányzatok tulajdona a rendszerváltás óta a következők szerint alakult ki. 

A törvény erejénél fogva kialakult önkormányzati tulajdon 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény erejénél fogva az Ötv. 107. § (2) bekezdése alapján 

1990. szeptember 30-án jutottak az önkormányzatok a megszűnt tanácsok szerveinek, intéz-

ményeinek kezelésében lévő állami ingatlanok, pénzeszközök és értékpapírok, erdők, vizek – 

kivéve a védett természetvédelmi területek és a műemlékileg védett épületek, építmények, 

területek – tulajdonjogához. Ezek átadáskori együttes értékére vonatkozó megbízható ösz-

szegezett adatokkal sem az önkormányzatok, sem a központi szervek nem rendelkeznek. 

Az Ötv. nem tért ki rá, de e törvényben foglaltak kiterjesztő értelmezése alapján a helyi ön-

kormányzatok tulajdonába kerültek a tanács és szervei használatában lévő immateriális javak, 

az ingatlanokon túlmenően a többi tárgyi eszköz, valamint a pénz és értékpapírokon kívüli 

egyéb forgóeszközök is, kivéve a feladatátadáshoz kapcsolódóan megállapodással költségve-

tési fejezethez tartozó költségvetési szerv részére átadott eszközöket. Az önkormányzati va-

gyon mérlegszerű bemutatására hivatott könyvviteli mérleg az önkormányzati tulajdonba át-

került eszközöknek csak egy részét tartalmazta. Az 1991. XII. 31-ig hatályos jogszabályi elő-

írásoknak megfelelően nem szerepelt értékkel a vagyonmérlegben az ingatlanok közül a tel-

kek és földterületek, az erdők, vizek, valamint a közúti és vízi létesítmények állománya. Az 

értékkel nyilvántartott és az önkormányzatoknak átadott vagyon könyv szerinti értéke az ön-

kormányzatok megalakulásakor 257 milliárd Ft volt. A könyv szerinti érték és a tényleges (pl. 

piaci, forgalmi) érték között nagyságrendi az eltérés. 

 

Az 1969. előtt beszerzett (épített, átvett) ingatlanok esetében a nyilvántartás szerinti bruttó 
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értéket legutoljára 1969. év végén központi intézkedés alapján értékelték át (felértékelték) a 

költségvetési szervek állóeszközeinek átvételéről, az állóeszközök éves értékcsökkenésének 

elszámolásáról, a folyamatos értékhelyesbítésről és az állóeszközök fogalmának meghatározá-

sáról szóló 109/1969. (PK. 19.) PM sz. utasítás alapján. Azóta az inflációs hatás miatti és a 

forgalmi értékváltozás ellenére az eszközök felértékelésére – 2002. év végéig – nem kaptak 

lehetőséget az önkormányzatok, ugyanis az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2001. évi 

módosítása során az önkormányzatoknak 2003. január 1-ig el kellett készíteniük a meglévő 

ingatlanvagyon kataszterük felülvizsgálatát.  

A vagyonátadó bizottságok közreműködésével létrejött önkormányzati tu-

lajdon 

A VÁB-ok közreműködésével 1991. szeptember 1-től kezdődően, vitás kérdésekben máig 

tartó folyamat során jutottak, illetve jutnak az önkormányzatok a volt tanácsi közüzemi válla-

latok, költségvetési üzemek, műemléki és természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok, vi-

zek, vízi létesítmények, muzeális értékek, belterületi beépítetlen ingatlanok, valamint a volt 

tanácsok, illetve ingatlankezelő szerveik kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyisé-

gek tulajdonjogához. Sem a volt tanácsi vállalatok, költségvetési üzemek vagyonáról, sem az 

előbb részletezett ingatlanokról, ingóságokról az átadáskori értéket tartalmazó országos össze-

sítés nem készült. Az átadáskor az érték-megállapítás nem kapott kellő hangsúlyt. Pl. a volt 

tanácsi közüzemi vállalatokat a VÁB-ok általában értékadatokat nem rögzítő határozatokkal 

adták át egy, vagy több önkormányzat részére. 

 

Az önkormányzatok tulajdonába került vagyontárgyak megszerzését követően nem rendel-

keznek a tulajdonukban lévő vagyonról a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartással, 

vagyonleltárral. Az átadáskori értéket egy-két kivételtől eltekintve, később sem pontosí-

tották, illetve nem határozták meg az önkormányzatok. 

 

„A vagyonátadást többnyire az eszközöket üzemeltetők által a VÁB döntést megelőzően ké-

szített mennyiségi leltárak alapján hajtották végre. A leltárak minden érdekelt általi hitelesíté-

se azonban teljes körűen nem történt meg. A gyakran értékadatok nélküli és nehezen értel-

mezhető tulajdoni hányadokat tartalmazó határozatokból az átadott, illetve átvett vagyon érté-

ke nem állapítható meg. 
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A hiányos és nem egyértelmű vagyonátadó határozatokat a polgármesteri hivataloknál is csak 

nehézkesen – sokszor külön egyeztetésekkel sem – tudták értelmezni, amely gyakran az ön-

kormányzati tulajdonba adott vagyon nyilvántartásba vételének elmaradásához, vagy nem 

megfelelő módon és nem valós értékadatokkal történő bevételezéséhez, továbbá az éves be-

számolókban a teljesség és a valódiság érvényesülésének hiányához vezetett.” 

 

A beépítetlen, állami tulajdonú földeket – a törvényben meghatározott kivételekkel – szintén a 

VÁB-ok közreműködésével kapták meg az önkormányzatok. Ezek értékére vonatkozó adatot 

sem a számviteli nyilvántartások, sem a vagyonátadó bizottsági döntések nem tartalmaztak.  

 

A volt tanácsok, illetve ingatlankezelő szervezetek kezeléséből az önkormányzatoknak átadott 

lakások állománya 1991. január 1-én 648 ezer könyv szerinti értéke pedig a nem lakás célú 

helyiségekkel együtt 286 milliárd Ft volt. Az elidegenítések következtében az önkormányzati 

lakásállomány 2000. év végére mintegy 200 ezerre csökkent. A lakás és nem lakás célú ingat-

lanvagyon számviteli nyilvántartásba vétele több éven át rendezetlen volt. A lakások és nem 

lakás célú helyiségek nyilvántartási értékére vonatkozó adatok a vagyon valós piaci értékének 

megítélésére alkalmatlanok. 

 

A belterületi földérték alapján az ÁPV Rt-től kapott önkormányzati vagyon 

Az önkormányzatok az ÁPV Rt-től gazdasági társasági részesedéseket, vagy pénzeszközöket 

kaptak a belterületi földérték alapján az állami tulajdonú gazdálkodó szervezet ingatlanának 

értékesítésekor, az ingatlan gazdasági társaságba bevitelekor és az állami vállalatok átalakulá-

sakor. Az önkormányzatok a tulajdonukba került gazdasági társaságokról megbízható számvi-

teli nyilvántartást nem alakítottak ki, s emiatt az évenkénti költségvetési beszámolókban sze-

replő adatok sem a valós képet mutatták, illetve mutatják. 

 

Az önkormányzatoknak a hatályos számviteli előírások szerint nem kellett elkülönítetten 

nyilvántartaniuk az ÁPV Rt-től térítésmentesen kapott társasági részesedéseket a vásárolt 

vagy alapítóként létesített társasági érdekeltségektől.  

 

A belterületi földérték alapján az önkormányzatok 1990-1999. közötti években – az ÁPV Rt 

által az ÁSZ 2000. évben végzett vizsgálatához adott tájékoztatója szerint – összesen 71,6 

milliárd Ft készpénzhez, 114,7 milliárd Ft névértékű részesedéshez, 1,4 milliárd Ft értékű 
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vagyontárgyhoz és 4,3 milliárd Ft nyilvántartási értékű kárpótlási jegyhez jutottak. Ezek 

együttes összege 191,7 milliárd Ft. A kapott részesedések között olyanok is voltak, amelyek 

piaci értéke már az átadáskor csak a névérték töredéke volt, de a számviteli előírások szerinti 

névértéken kellett nyilvántartásba venni. Emiatt az átvételt követő évben több önkormányzat-

nál jelentős nagyságrendű értékvesztést kellett elszámolni. 

 

Egyéb jogszabályokban az önkormányzatok részére biztosított vagyon 

a) Lakossági szolgáltatást végző szövetkezetek vagy jogelődjük részére korábban e célra 

térítésmentesen adott állami tulajdonú ingatlanok a tevékenység megszüntetése esetén 

a területileg illetékes, a tevékenységet a továbbiakban is biztosító önkormányzat tulaj-

donába kerültek az 1994. július 27-ig hatályos szabályozás alapján. Ezen ingatlanok 

átadásának évenkénti mennyiségéről, értékéről nyilvántartás nem készült, ezen a jog-

címen kialakult önkormányzati vagyon mértékére vonatkozóan adatot a költségvetési 

beszámoló nem tartalmaz és egyedi felmérés sem készült. 

b) Az önkormányzatok az állam által a szövetkezetek ingyenes használatába adott és a 

kárpótlási törvények végrehajtása során az árveréseken nem értékesített földterület tu-

lajdonjogához juthattak hozzá, amennyiben azt nem utasították vissza. Ezek értékére 

vonatkozó információt sem a költségvetési beszámolók, sem az önkormányzatok által 

készítendő ágazati statisztikák nem tartalmaznak. 

c) A volt tanácsok által alapított vállalatok ÁPV Rt által történt értékesítésének bevételé-

ből az önkormányzati költségvetési beszámolók országos szintű összesítése alapján je-

lentős bevételhez jutottak a helyi önkormányzatok. 

d) A közigazgatási területén fekvő volt szovjet laktanya ingatlan egy részét negyvenöt 

önkormányzat – esetenként több lépcsőben – térítésmentesen megkapta 1990–1996. 

évek között. A kapott ingatlanok értékéről a költségvetési beszámoló nem ad informá-

ciót, azok a könyvviteli mérlegben szereplő összevont ingatlanérték részét képezik. A 

Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál vezetett nyilvántartás szerint 1996. év végéig össze-

sen 3,8 milliárd Ft bruttó nyilvántartási értékű ingatlant kaptak ezen jogcímen az ön-

kormányzatok. 
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e) A VÁB-ok, illetve az ÁPV Rt közreműködésével – külön törvények alapján – a volt 

megyei tanácsok gyógyszertári központjainak értékesítéséből befolyt ellenértéket, va-

lamint a gazdasági társasággá átalakult áramszolgáltató és gázközmű társaságok állami 

tulajdonú vagyonrészeinek meghatározott (25, illetve 40) százalékát a területileg ille-

tékes önkormányzatok részvények formájában kapták meg. A VÁB-ok által az ön-

kormányzatoknak átadott gyógyszer-kereskedelmi érdekeltségek mennyiségére vonat-

kozóan országos összesítés nem készült. Az ÁPV Rt nyilvántartása szerint az áram-

szolgáltató és gázszolgáltató társaságokból 1996-1997. évben összesen 47,1 milliárd 

Ft névértékű részesedést kaptak az önkormányzatok. (A folyamat e két esztendőben 

jellemző, a további években kisebb mértékben még folytatódott). 

f) A volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1990. évi minisztertanácsi határoza-

tok és ezek többszöri módosítása alapján 1990. évben még az önkormányzatok létre-

jötte előtt az MSZMP körzeti, vagy községi szervezetei elhelyezését biztosító ingatla-

nok és további 134 település (városi, fővárosi, fővárosi kerületi) területén lévő ingat-

lanok kezelői jogát kapták meg a tanácsok. Az önkormányzatok megalakulásakor ezek 

az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerültek. 

g) A volt munkásőrségi ingatlanokból az 1059/1993. (VIII.5.) Korm. határozat alapján 

országos szinten összesen kilenc önkormányzat kapott térítésmentesen feladatai ellátá-

sát segítő ingatlanra tulajdonjogot, a tulajdonosi joggyakorlás meghatározott ideig ter-

jedő részleges korlátozásával. 

h) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 

LXV. törvény alapján 1996. évtől kezdődően jutottak vagyonhoz – sportcélú ingatla-

nokhoz, lőtérhez, polgári légiforgalmi célokat is szolgáló repülőtérhez – önkormány-

zatok. Ezek értékéről az önkormányzatoknál elkülönített nyilvántartást nem vezetnek, 

együttes értékük a könyvviteli mérlegben szereplő összesített ingatlanérték részét ké-

pezi. 

i) Végül ki kell emelni azt is, hogy a feladatok megoldásaihoz a helyi önkormányzatok 

az éves költségvetési törvényekben jelentős mértékben különböző címeken és forrá-

sokból kaptak támogatást, amely hozzájárult vagyonuk növekedéséhez (így pl. cél- 

címzett támogatásokkal és felhalmozási célú pénzeszközök átvételével). 
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A helyi önkormányzatok vagyonának alakulását szemlélteti az alábbi grafikon: 

 

Forrás: ÁSZ jelentés 

Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolása 

Az előbbiekből jól látható, hogy az önkormányzatok vagyonosodása hosszú folyamat ered-

ménye és még napjainkig sem zárult le. A vagyonosodási folyamat jellemzője, hogy míg az 

önkormányzatok megalakulásakor elsősorban a kötelező feladataik ellátásához jutottak va-

gyonhoz, a későbbi időszakban már inkább kárpótlás jellegű vagyonszerzésről beszélhetünk, 

míg az utóbbi években ismételten a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonjuttatásról szólha-

tunk.  

 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyon alatt ma már mindenki közvagyont ért. A köz-

vagyon tulajdonosa a települési önkormányzat lakossága, a megyei önkormányzati vagyon 

tekintetében a megye lakossága. A lakosság nevében a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület 

gyakorolja, ebből következően a választott képviselő-testületnek a lakosság felé elszámolási 

kötelezettsége van az önkormányzati vagyon helyzetéről és arról, hogy hogyan gazdálkodtak 

a rájuk bízott vagyonnal.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon: ingatlanokból, ingóságokból, vagyonértékű jo-
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gokból áll. Tehát a vagyontárgyak a számviteli törvény előírásai szerint éppúgy besorolhatók 

az önkormányzatoknál, mint minden más tulajdonosnál.  

 

Az önkormányzati tulajdon fő rendeltetése, hogy a közszolgáltatások ellátását biztosítsa. Ez a 

tény szükségessé tette, hogy a kötelező alapszükségletek biztosítását közvetlenül szolgáló 

vagyon fokozott védelmet kapjon. A törvény e célkitűzést a törzsvagyon fogalmával kívánta 

biztosítani, melynek alapján e tulajdoni kör forgalomképtelen, illetve korlátozottan forga-

lomképes vagyon lehet.  

 

A forgalomképtelenné nyilvánítás pénzügyi-jogi célja az volt, hogy az önkormányzat felada-

tainak ellátásához nélkülözhetetlen, legjelentősebb vagyontárgyak tulajdoni formában való 

megtartását biztosítsa. Az önkormányzati tulajdon törzsvagyonba tartozó egyes vagyontárgya-

it, miután az Ötv. forgalomképtelennek minősítette, ezáltal a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 

173. § (2) bekezdése alapján e vagyontárgyak elidegenítése semmis. A dolog elidegenítésére 

vonatkozó szerződése tehát érvénytelen, következésképpen elidegenítés esetén az eredeti álla-

potot helyre kell állítani, vagyis az önkormányzat tulajdonába visszakerül a vagyontárgy.  

 

A forgalomképtelenség azt is jelenti, hogy az ide sorolt ingatlan nem terhelhető meg, nem 

lehet követelés biztosítéka. Az Ötv. 88. § (1) bekezdése alapján az ide vonatkozó ingatlanokra 

az önkormányzat hitelt nem vehet fel, kötvény nem bocsáthat ki és kötelezettségvállalást nem 

tehet, mivel ezen ingatlanok biztosítékul adásának – jelzálog bejegyzésének – következménye 

is lehet elidegenítés, azaz a tulajdonost megillető rendelkezési jogok nem gyakorolhatók. 

 

Forgalomképtelen vagyonnak minősülnek a helyi önkormányzatokról, valamint a vagyonát-

adásról szóló törvények alapján: a közutak és műtárgyaik, a közterek, a parkok, a vizek, a 

közcélú vízi létesítmények, a rendeltetésszerűen az önkormányzatok irattáraiban tartozó levél-

tári anyagok, valamint mindazon ingatlanok és ingók, amit az önkormányzat rendeletében 

annak minősít. 

 

Az Ötv. a törzsvagyon részét képező korlátozottan forgalomképes vagyoni kör megteremtésé-

vel legtöbb értelmezési gondot okozza napjainkig, mivel a korlátozottan forgalomképesség 

fogalmát nem határozta meg. Az Ötv. 79. § (2) bekezdés b.) pontja ugyanis csupán arról ren-

delkezik, hogy a törzsvagyon korlátozott forgalomképes vagyontárgyairól törvény, vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 
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Mindebből az következik, hogy az önkormányzat tulajdonába lévő korlátozott forgalomképes 

vagyontárgy jellegéhez (vagyoni körhöz) igazodóan a rendelkezési jogokat ágazati, vagy más 

törvény nem szabályozza, akkor annak szabályozásáról – a rendelkezési jog minden elemére 

kitérően – az önkormányzatnak rendeletében kell gondoskodnia. Ha az önkormányzat rende-

letében nem határozza meg, hogy milyen feltételekkel szabad az adott korlátozottan forga-

lomképes dolgot használatba adni, elidegeníteni, akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló képvi-

selő-testület nem tehet érvényes jognyilatkozatot.  

 

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakról a törvényben, vagy helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételekkel lehet rendelkezni. A korlátozottan forgalomképes 

vagyonkörbe: a közművek, az intézmények és középületek, a műemlékek, a védett természeti 

területek és a muzeális emlékek tartoznak. Ide tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó dol-

gok is, amelyeket az önkormányzat rendeletében korlátozottan forgalomképesnek minősít. Az 

Ötv. a víziközműveket külön nevesíti, amikor kimondja, hogy a víziközművek az önkor-

mányzati törzsvagyon körébe tartoznak és korlátozottan forgalomképesek, csak közszolgálta-

tási célra hasznosíthatók.  

 

Az Ötv. 88. § (1) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes ingatlanokra is vonatko-

zik, hogy azokra az önkormányzat hitelt nem vehet fel, kötvényt nem bocsáthat ki és kötele-

zettségvállalást nem tehet.  

 

Fontos hangsúlyozottan szólni a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítható-

ságának korlátozásáról. Így pl. az önkormányzat tulajdonában kerülő 

a) műemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői jog átruházásához, 

használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való viteléhez a környezetvédelmi és 

területfejlesztési miniszter engedélye szükséges (Ötv. 3. 0 (4) bek.), 

b) úgyszintén védett természeti területek elidegenítéséhez, használati jogának átadásához 

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter engedélye szükséges (Ötv. 7. 0 (4) bek.), 

c) muzeális emlékek elidegenítéséhez a kulturális miniszter hozzájárulása szükséges 

(Ötv. 22. § (6) bek.) 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény minden más esetben az önkormányzati képviselő-

testületre bízza azon feltételeknek a meghatározását, amelyekkel a korlátozottan forgalomké-
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pes vagyon hasznosítható. Az önkormányzat rendeletének tehát tartalmaznia kell, hogy az 

adott vagyontárgy hasznosításának milyen eseteit tiltja, illetve hasznosítás ügyében (pl. bér-

beadás) a döntési jogkört ki gyakorolja. 

 

Az egyéb vagyonba a forgalomképes vagyontárgyak tartoznak, mely szerint mindazok az 

ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket a törvények, vagy önkormányzati rendeletek nem sorol-

tak a törzsvagyonba. 

 

Az önkormányzati forgalomképes vagyon sokféle, elsősorban tartalmazza a lakásokat, nem 

lakás céljára szolgáló helyiségeket (lakóépületek és vegyes rendeltetésű földterületek), de e 

vagyoni körbe találhatók repülőterek, kikötők, kereskedelmi szolgáltató épületek, mezőgazda-

sági, ipari épültek, üdülők, építési telkek, belterületi földterületek, külterületi termőföld, 

gyógyszertárak, az állami vagyon privatizációja során kapott részvények, részesedések. Az 

önkormányzat egyéb vagyonába tartoznak továbbá a közfeladat ellátása érdekében a gazdasá-

gi társaság, közhasznú társaság, közalapítvány alapításából származó vagyon is. 

 

A felsorolásból kiderül, hogy az önkormányzatok széles skálán mozgó vagyonféleséget kap-

tak és működtetnek. Ahhoz, hogy tudják e vagyontárgyakat a forgalomképesség szerint beso-

rolni, azokat számba kell venniük és a vagyonrendeletükben közzétenniük. A vagyontárgyak 

önkormányzati rendeletbe történő besorolásában már arról is rendelkezni kell, hogy a vagyon-

tárgyak hasznosítása, kezelése tekintetében a döntési jogokat kik gyakorolhatják, a döntési 

jogosítványok milyen mértékű vagyonra vonatkozhatnak. 

 

3. Az önkormányzatok gazdálkodási döntései és azok hatása a vagyon ala-

kulására 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás területe, tartalma rendkívül tágan értelmezhető, így 

a vagyongazdálkodásra vonatkozó döntések is szerteágazóak. A „nagy” és „kis” vagyonnal 

rendelkező önkormányzatoknál egyaránt szinte mindennaposak a vagyongazdálkodási dönté-

sek, még ha ez nem is mindig tudatosul. Általában ide tartozónak tekintjük: 

a vagyon 

a) rendeltetésszerű használatát, működtetését, üzemeltetését, 

b) karbantartását, 
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c) felújítását, korszerűsítését, pótlását, meglévő bővítését, 

d) üzemeltetésre átadását, 

e) bérbeadását, 

f) koncesszióba adását és egyéb sajátos feltételekkel történő hasznosítását, 

g) selejtezését, 

h) értékesítését, 

i) vételét, cseréjét, létesítését (saját beruházás), előállítását, 

j) rendeltetési céljának megváltoztatását, 

k) átalakítását, 

l) önkormányzati feladatot ellátó részére történő térítésmentes átadását, 

m) önkormányzati feladatellátáshoz térítésmentes átvételét, 

valamint a 

a) pénzeszközök ellenszolgáltatás nélküli átadását-átvételét (támogatások), 

b) lakossági pénzeszközök bevonását infrastruktúra fejlesztő beruházásokba, 

c) öröklés, ajándék, adomány elfogadását, 

d) hitelfelvételt, kölcsönnyújtást, 

e) követelésről lemondást, 

f) biztosítás-kötést (eszközökre, eseményekre). 

 

Az Ötv. 91. § (1) bekezdése, valamint az Áht. 70. §-a alapján az önkormányzati gazdálkodás 

tervszerűvé tétele érdekében az önkormányzatoknak gazdasági programot és annak végrehaj-

tását elősegítő költségvetési koncepciót, költségvetési rendeletet kell készíteniük. A gazdasági 

programok az önkormányzati vagyon megőrzésének szükségességét fogalmazzák meg, rögzí-

tik, hogy a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételeket nem működési célra, 

hanem beruházásokra, valamint felújításokra kell fordítani.  

 

A gazdasági programokban célkitűzések szerepelnek a kötelezően ellátandó feladatok elvég-

zését biztosító eszközök állagának megőrzésére, színvonalának, kapacitásának fejlesztésére, 

felújítások elvégzésére, illetve az ehhez szükséges források előteremtésére, továbbá olyan 

önként vállalt feladatokra, helyi közügyek megoldására, amelyek nem veszélyeztetik a tör-

vény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását. 
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A gazdasági programokban a pályázati úton elnyerhető pénzforrások és ezáltal a megvalósítá-

si lehetőségek bizonytalan volta miatt a feladatokat nem ütemezték évenként és nem számsze-

rűsítették. 

 

A hosszabb távú tervezés hiánya miatt a képviselő-testületek eseti döntései a meghatározóak 

az önkormányzati vagyonváltozásra. A testületi döntést előkészítő előterjesztések fele tartal-

mazott döntést megalapozó gazdasági számítást. Az infrastruktúra fejlesztések esetében nem 

követelték meg a képviselő-testületek a források megalapozott számbavételét, időbeli rendel-

kezésre állásának tisztázását.  

 

A forgalomképes ingatlanok eladásáról a döntés általában a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. Hasonló lakosságszámmal, költségvetési bevétellel rendelkező kisvárosi önkormány-

zatok között is tapasztalható eltérés, míg az egyiknél az önkormányzat vagyongazdálkodási 

rendelete szerint szinte minden tulajdonosi döntésre a képviselő-testület a jogosult, addig 

máshol a döntési hatáskörrel a testület bizottsága, vagy a polgármester rendelkezik.  

 

A testületek a döntési (rendelkezési) hatáskör átadásakor többségében az értékhatárt is megje-

lölték, azonban ez nem mindig bizonyult egyértelműnek. Tipikusan gondot jelent utólag, hogy 

egy-egy ügylet értékhatárát, vagy az adott költségvetési éven belül az összes ügylet együttes 

értékhatárát határozták-e meg, ezen túlmenően az is, hogy az előzetesen elvégeztetett érték-

becslésben, vagy a megkötött szerződésben szereplő összegre vonatkozik-e az értékhatár. Elő-

fordult, hogy utólag az képezte a vita tárgyát, hogy csak a költségvetési rendeletben konkrétan 

eladásra kijelölt ingatlanra, vagy a terven felüli, vevői kezdeményezésre történt ingatlan el-

adásra is vonatkozik-e az értékhatártól függő döntési szintet meghatározó rendelkezés. Gya-

kori még, hogy a képviselő-testület a költségvetési rendeletben elhatározza, hogy az adott 

évben mely ingatlanokat kívánja értékesíteni (pl. megjelöli a helyrajzi számokat) és ezt tekinti 

eladásra vonatkozó döntésnek. Az eladás konkrét részletes feltételeit – pl. ár, fizetési mód és 

határidő, nem megfelelő teljesítés szankciójának meghatározása – pedig a polgármester a ve-

vővel történő tárgyalás alapján alakítja ki. Ugyanilyen helyzet alakulhat ki, ha az ingatlan-

eladást nem az önkormányzat, hanem a vevő kezdeményezi és a képviselő-testület csupán az 

ingatlan eladhatóságáról dönt a feltételek meghatározása nélkül, vagy csak egyes feltételeket 

határoz meg. Pl. kijelöli a vevőt, dönt az eladási ár minimum összegéről. A hatáskörök tartal-

mának pontatlan meghatározása gyakran okoz utólagos vitákat és alapja lehet a tisztségvise-

lők és a képviselők közötti kapcsolat megromlásának. 
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A közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetek gazdasági társasággá ala-

kítása 

Az Övtv. alapján az egy település szükségleteit kielégítő tanácsi közüzemeket az illetékes 

VÁB-ok – jellemzően 1992. év végéig – önkormányzati tulajdonba adták. 

 

A befektetett pénzügyi eszközök 1992. évi ugrásszerű növekedését a közüzemi vállalatok 

önkormányzati tulajdonba adása okozta, tekintettel arra, hogy az önkormányzat által létesített 

vállalat induló vagyonát a befektetett pénzügyi eszközök között kellett kimutatnia az alapító 

önkormányzatnak. Az 1993-1995. évekbeli növekedés pedig döntően ezek gazdasági társa-

sággá történt átalakításakor elvégzett vagyonfelértékelésének a következménye, amelyet mér-

sékeltek az átalakuláskor előfordult leértékelések és a tőketartalékkénti vagyonátadások. 

 

A közüzemi vállalatok többségét 1996. év végéig – túlnyomórészt 1993. és 1994. évben – az 

önkormányzatok gazdasági társasággá alakították át. A gazdasági társaságba bevitt vagyont 

értékelni és az átalakulási tervben szereplő vagyonmérleg tervezetet könyvvizsgálóval hitele-

síttetni kellett. A vagyonértékelés során lehetőség volt a vagyon felértékelésére. Erre elsősor-

ban a nagyvállalatok eszközeinél került sor, ily módon esetenként 3-4-szeresére emelkedett az 

adott vállalat eszközeinek könyvviteli mérleg szerinti értéke. 

 

A tőketartalékkénti átadás a számviteli előírások szerint az önkormányzatnál a könyvviteli 

mérlegben kimutatott vagyon csökkenését jelenti. Míg az állami tulajdonú tanácsi vállalat 

önkormányzati tulajdonba adásakor a teljes saját vagyon alapítói vagyonként az önkormány-

zat vagyonmérlegében eszközként megjelent, addig a gazdasági társasággá átalakítás után 

ebből már csak a visszatartott – át nem adott – és a jegyzett tőkeként átadott érték maradt 

részvény, illetve üzletrész formájában az önkormányzati könyvviteli mérlegben. A tőketarta-

lékként átadott alapításkori, vagy későbbi eszköz (pénz vagy tárgy) az önkormányzat számvi-

teli szabályok szerint kimutatott könyvviteli mérlegéből az átadáskor kikerült, ott a további-

akban nem szerepelhet. 

 

Az önkormányzatok különösen a 100%-ban tulajdonukban lévő gazdasági társaságok eseté-

ben nem jegyzett tőke emeléseként, hanem egyéb módon átadott pénzt, egyéb eszközt nem 

tekintették vagyonvesztésnek.  
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Az önkormányzatok és a gazdasági társaságok összevont vagyonkimutatását a jogszabályi 

előíráson túlmenően, alapvetően akadályozzák az eltérő tulajdonosi és gazdálkodási célok, 

követelmények, kapcsolatok is. 

 

Itt csak röviden utalunk arra az érdekellentmondásra, amely a szolgáltatások díjainál jelentke-

zik. Az önkormányzatok a díjak leszorításában, míg a vállalatok azok reális összegű megálla-

pításában érdekeltek. 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

Az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei három nagy csoportból tevődnek 

össze: 

a) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítési bevétele, 

b) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei, 

c) pénzügyi befektetések bevételei. 

Az önkormányzatoknak a sajátos felhalmozási és tőkebevétel között kell elszámolniuk az ön-

kormányzati lakások és lakótelkek, a vadászati és egyéb vagyoni értékű jog eladásából, a pri-

vatizációból (a tanácsi alapítású vállalat értékesítéséből származó bevételnek a költségvetési 

törvényben évenként meghatározott hányadát) és a vállalatértékesítésből (önkormányzat saját 

vállalatának értékesítéséből és az Övtv. 51. §-a alapján történő eladásból) képződő bevételt. 

 

A pénzügyi befektetések bevételei közé tartoznak az osztalék és hozambevételek, a részvé-

nyek, a kárpótlási jegyek, az államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítési bevétele és az 

egyéb pénzügyi befektetések bevételei. 

 

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében a saját tulajdonú eszközök értékesítési be-

vételéből csak a nyilvántartási értéket meghaladó bevételi rész jelent vagyonnövekedést. 

Az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1997. évig dinamikusan növe-

kedtek, ezt követően azonban visszaestek, döntően a gazdasági társasági érdekeltségek 

értékesítésből származó bevételek csökkenése miatt. 

 

A gazdasági társasági részesedések (részvények, üzletrészek) többségét az átalakuló, értékesí-

tésre kerülő állami vállalatok vagyonmérlegében szereplő belterületi földértékhez kapcsoló-

dóan – külön jogszabályokban előírt feltételek szerint kapták az önkormányzatok. A kapott 
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társasági részesedések értéke, vagy az a helyett adott pénzbeni vagyonjuttatás összege nagy-

mértékű szóródást mutatott az önkormányzatok között. Sok kis település részére egyszeri je-

lentős vagyonnövekedést biztosított, azonban a részesedések csak mérsékelt hozamot ered-

ményeztek és többségük értékesítési árfolyama sem emelkedett jelentősen, sőt időszakonként 

erőteljesen csökkent, gyakran ingadozott. 

 

Az önkormányzatok minden esetben kisebbségi tulajdonjoghoz jutottak a belterületi földérték 

alapján az ÁPV Rt-től kapott társasági részesedések révén. A kisebbségi részarány miatt tu-

lajdonosi jogaik gyakorlása során az érdekérvényesítés hatékonysága erőteljesen korlátozott 

volt. A társaságok köz- és taggyűlésein az önkormányzat nevében részt vevők számára a kép-

viselő-testületek elvárásokat nem fogalmaztak meg és ennek következtében elmaradt az utó-

lagos beszámoltatás is. 

 

Nem alakult ki megfelelően az információátadás rendszere a gazdasági társaságok köz- és 

taggyűlésein részt vevők, valamint a polgármesteri hivatal számviteli nyilvántartásáért felelő-

sök között. Ennek kedvezőtlen hatása tapasztalható volt a részesedések piaci és számviteli 

nyilvántartási értékének megállapításánál; a jegyzett tőke felemelésére vonatkozó társasági 

döntésekkel összefüggésben meghozott, illetve elmaradó önkormányzati döntéseknél; az 

évenkénti osztalék-követelések nyilvántartásánál; a kapott osztalék mértékének hiányos ellen-

őrzésénél; a piaci árfolyam alatti áron történő eladásoknál. 

 

Az önkormányzatok társasági részesedésekkel való gazdálkodásának tervszerűsége – költség-

vetési előirányzatok meghatározása, teljesítésének figyelemmel kisérése – lényegesen elma-

radt a más vagyonelemeknél tapasztalt tervezési, végrehajtási gyakorlattól. Általános volt az 

osztalék-követelés nyilvántartásának hiánya, mivel a társaságok nyereség-felosztásról hozott 

döntéseit nem kisérték figyelemmel. 

 

Az önkormányzatok mintegy 80%-a rendelkezik folyamatosan hitelállománnyal. A hitelek 

felvételéről általában megfelelő indoklást tartalmazó, írásos előterjesztések alapján döntöttek 

a testületek. Az önkormányzatok intézményei nem jogosultak hitel felvételére (Áht. 100. § (1) 

bekezdés) ennek ellenére előfordult – jellemzően kórházak esetében –, hogy hosszú lejáratú 

hitelt vettek fel. Néhány kórház a jogszabályi tiltást úgy próbálta megkerülni, hogy a lényegé-

ben (tartalmában) hitel felvételre vonatkozó megállapodást többszöri áttétellel nehezen átte-

kinthető módon kötötte meg. Az önkormányzatok hosszú lejáratú eladósodottságát mutatja a  
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Hosszú lejáratú felha lm ozási célú hitel és kötvényállomány*

milliárd Ft
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következő grafikon: 

Az előírás ellenére a vizsgált önkormányzatok közel 10%-ánál az ÁSZ tapasztalta, hogy a 

képviselő-testület vagyongazdálkodási rendeletében engedélyezte, hogy hitel fedezeteként 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó eszközt is figyelembe vehető. 

Gazdálkodás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal 

Az önkormányzatok – az átmenetileg szabad pénzeszközeik reálértékének megőrzése, illetve 

gyarapítása érdekében a lekötött bankbetéteknél magasabb hozamra törekedve – pénzeszköze-

ik egy részét értékpapírok vásárlására fordították. A befektetések biztonságát szem előtt tart-

va, elsősorban állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároltak. Ez a 

szándék összhangban állt az Áht. 104. § (3) bekezdésének azon előírásával, hogy a helyi ön-

kormányzat vagyonával felelős módon kell gazdálkodni. 

 

Az önkormányzatok korábban nem gondoskodtak arról, hogy az államilag garantált értékpa-

pírba fektetett vagyont a megbízásuk alapján eljáró értékpapír-kereskedő cég esetleges csődje 

esetén se veszíthessék el. Az értékpapír vételére vonatkozó bizományosi szerződésekben az 

önkormányzatok többsége értékpapírszámla megnyitását nem kérte, amennyiben értékpapír-

számla megnyitására sor került, elmulasztották a fokozott vagyonvédelmet biztosító együttes 
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rendelkezési jog fenntartását. Az adás-vételi szerződések többsége nem rendelkezett sem az 

értékpapírok letétbehelyezéséről, sem a kinyomtatásra nem került állampapírok feletti rendel-

kezési jog megtartásáról. Általánosan elkövetett szabálytalanságként jelentkezett, hogy az 

éven belüli forgatási céllal vásárolt értékpapírok vételi összegére és az értékesítésükből szár-

mazó bevételre sem az eredeti, sem a módosított költségvetések nem, vagy csak nettó módon 

tartalmaztak előirányzatokat. Az Áht. 12/A § (1) bekezdése szerint tárgyévi fizetési kötele-

zettség a jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalható, a kiadási-bevételi előirányzat nélkü-

li értékpapír vétellel-eladással ezt az előírást megsértették. 

 

Az önkormányzatok általában sem előzetesen, sem utólag nem számították ki, nem ellenőriz-

ték a befektetés várható, illetve realizált hozamát. Az értékpapír-forgalmazó cég üzletkötőjé-

nek befektetési tanácsadására támaszkodtak ellenőrzés nélkül, így az önkormányzat számára 

hátrányos befektetési döntéseket is hoztak.  

 

A közelmúltban végzett ÁSZ ellenőrzések során előrelépés volt tapasztalható mind az önkor-

mányzatok mind a pénzintézetek részéről. Kedvező irányú változást eredményezett az is, 

hogy az elszámolási számlát vezető pénzintézetek egy része a pénzpiacon elérhetőhöz közel-

álló kamatot biztosított az önkormányzatok által náluk elhelyezett (esetleg lekötött) szabad 

pénzeszközök után. 

Beruházások 

Az önkormányzati beruházások – attól függően, hogy a forrásuk miből, honnan származott – 

jelenthették az önkormányzati saját vagyon bővülését, vagy az eszközök átcsoportosítását. A 

támogatásokból, átvett pénzeszközökből megvalósulók mintegy 85%-a vagyonnövekedést is 

eredményezett. A meglévő eszközök eladási bevételéből – azzal azonos összeggel – megol-

dott beruházások azonban csupán az eszközök összetételének változását jelentették, amennyi-

ben az eladási ár a nyilvántartási nettó értékkel azonos volt. A beruházások megvalósításához 

igénybe vett hitel annak visszafizetési forrásától függően eredményezhetett vagyonnövekedést 

az önkormányzatoknál. 

 

Az önkormányzatok nyilvántartott vagyonának csökkenését, illetve a vagyonnövekedés elma-

radását okozta a beruházási célra államháztartáson kívülre – pl. gazdasági társaságnak – tör-

tént pénzeszköz-átadás (az összes forrástól függően).  
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Ezen pénzeszköz átadások jellemzően valamilyen feladat elvégzéséhez – pl. útépítés, 

víziközmű rekonstrukció, közműhálózat bővítés – kapcsolódtak és az elkészült létesítmény a 

támogatást átvevő gazdasági társaság tulajdonába került. Ily módon ezen gazdasági társaságok 

ellenszolgáltatás nélkül jelentős vagyonhoz jutottak. Az önkormányzatok nem éltek a tulaj-

donjog megtartásának lehetőségével, annak ellenére, hogy a tulajdonjog átadásának kötele-

zettségét a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi 

XLVIII. törvény és a gázszolgáltatásról alkotott 1999. évi XLI. törvény sem írja elő. Az ön-

kormányzatok a közművek elosztóhálózatának bővítését – különböző arányú – lakossági for-

rás igénybevételével végezték. Így a létesítési költség nagysága döntően befolyásolta, hogy 

megvalósulhat-e a hálózatbővítés.  

 

A törvények a természetes monopolhelyzetben levő szolgáltatóknak meghatározott feltételek 

esetén szolgáltatási kötelezettséget írnak elő, a tulajdonjog kérdésére azonban nem térnek ki. 

A szolgáltatókkal kötött szerződések közüzemi szerződésnek minősülnek, a tulajdonjog kér-

déseire a Ptk. szabályai – vagy az önkormányzat és a szolgáltató szervezet közötti szerződés-

ben foglaltak – az irányadók. 

 

Az utóbbi években ez a helytelen gyakorlat visszaszorult, egyre gyakrabban előfordult, hogy a 

pénzátadás a társaság jegyzett tőkéjének emelését és ennek megfelelő mértékben az önkor-

mányzati tulajdoni részesedés növekedését eredményezte, vagy az elkészült létesítményt az 

önkormányzat vette tulajdonába (az önkormányzat hivatala aktiválta) és mint gazdasági társa-

ságnak bérbe adott, vagy üzemeltetésre átadott eszközt működtette a továbbiakban. 

Felújítások  

A felújítási ráfordítások évenkénti növekedési üteme dinamikusabb volt az értékcsökkenés 

elszámolt összegének évenkénti növekményénél. Ennek ellenére a felújítás költségvetési elő-

irányzata valamennyi ÁSZ ellenőrzéssel érintett önkormányzatnál – az évenkénti költségveté-

si előterjesztésekben megfogalmazottak szerint – a műszaki állapot, használhatósági színvo-

nal, lakások komfortfokozata alapján szükségesnek ítélt mérték alatt maradt. Ezeket, a reális 

igényekhez viszonyítva alultervezett előirányzatokat is csupán a vizsgált önkormányzatok 

egyharmada teljesítette. Az elmaradást elsősorban forráshiánnyal és a műszaki-gazdasági elő-

készítés elhúzódásával indokolták a testületi előterjesztésekben. 

 

Az ingatlanvagyon nyilvántartás (kataszteri) alapján készítendő évenkénti statisztikai adat-
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szolgáltatás az épületek állagának felmérésére vonatkozóan a felújítási igényeket tartalmazza. 

 

Az önkormányzatok jellemzően ezeket az adatokat nem aktualizálta, így az adatok pontosan 

meg nem határozható korábbi állapotra vonatkoztak. Az aktualizálás hiánya miatt ezek az 

adatok sem a képviselő-testület döntéseinek megalapozottá tételét, sem a központi tájékozta-

tást nem segítik. 

Vállalkozási tevékenység 

A költségvetési intézmények az alaptevékenységüket nem veszélyeztetve az átmenetileg, 

vagy tartósan szabad kapacitásukat és eszközeiket vállalkozás útján hasznosíthatják.  

 

Az önkormányzati költségvetési szervek az Áht. 96. §-ában megfogalmazott feltételekkel vál-

lalkozhatnak. A költségvetési szervek (ide tartoznak az önkormányzati hivatalok is) alapító 

okiratában kell meghatározni azok alapfeladatát és azt, hogy a vállalkozás milyen tevékeny-

ségre terjedhet ki és az abból származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz vi-

szonyítva milyen mértéket érhet el. A képviselő-testületek, néhány kivétellel a jogszabályi 

előírást figyelmen kívül hagyva nem döntöttek (többnyire előterjesztés hiányában) a polgár-

mesteri hivatalok – mint költségvetési szervek – alapító okiratáról, így azok vállalkozási tevé-

kenységéről sem. 

 

A költségvetési szervek útján végzett (szakfeladaton kimutatott) vállalkozási tevékenység az 

önkormányzati vagyon növekedéséhez jelentéktelen mértékben járult hozzá, az elért pénzfor-

galmi eredményt – élve a szabályozás adta lehetőséggel – az alapfeladatok ellátására fordítot-

ták az önkormányzatok. 

Az ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítása 

Az önkormányzatok bérbeadás útján elsősorban a lakásokat és a nem lakás célú helyiségeket, 

a közterületeket, a beépítetlen ingatlanokat hasznosították. Az önkormányzatok mintegy két-

harmadánál a bérleti-díjbevétel számviteli nyilvántartása a számvitelről szóló 1991. évi 

XVIII. törvény 15. § (10) bekezdésben előírt bruttó elszámolási kötelezettség elmaradása mi-

att szabálytalan volt, ezért az erre vonatkozó országos összesített adatok nem tekinthetők 

megalapozottnak. A lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díját, az üzemeltetést végző 

gazdasági társaságok szedték be és azok összege – a bruttó elszámolás hiánya miatt – az ön-

kormányzatok költségvetési beszámolójában nem szerepelt. 
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Az önkormányzatoknál a kötelező feladatellátást biztosító eszközök (ingatlanok, gépek, jár-

művek stb.) szabad kapacitásának kihasználásánál az eseti bérbeadás a jellemző (pl. művelő-

dési ház, konyha, sokszorosító gép), a bérleti díj általában a bérbe adott eszköz bruttó értéké-

nek 0,5-2%-a volt. 

A bérbeadásoknál tapasztalt, jellemző hiányosságok: 

a) gyakran nem tartják be a szerződésben foglaltakat, 

b) a bérbeadással összefüggő követeléseket-kötelezettségeket egymással szemben be-

számítják (nettó módon számolnak el), 

c) a bérbeadó jogait, érdekeit hiányosan rögzítik a szerződésben, 

d) nem foglalják minden esetben írásba a bérbeadási megállapodást, 

e) a bérleti díjak mértékének meghatározása előtt nem végeznek gazdaságossági számítá-

sokat, 

f) nem határozzák meg a bérleti szerződésben a bérleti díj emelés módszerét, eseteit, 

g) a bérleti szerződésben nem rögzítik egyértelműen az üzemeltetési, karbantartási, fel-

újítási kiadások viselőjét. 

Használaton kívüli eszközök 

Az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő használaton kívüli, esetleg felesleges eszkö-

zök feltárásának és hasznosításának szabályozását önálló feladatként természetesen nem írják 

elő a felsőbb szintű jogszabályok. Az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyonra is vonat-

kozik azonban az Áht. 104. § (3) bekezdésében előírt azon követelmény, hogy a vagyonnal 

felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az önkormányzatoknak is érdekük, hogy 

a rendelkezésükre álló eszközök minél jobban szolgálják az önkormányzati célok megvalósí-

tását. 

 

Az önkormányzatok többsége nem alakította ki az eszközök használaton kívüliségét jelző 

nyilvántartási rendszert. A használaton kívüli (pl. üresen álló lakások, helyiségek) eszközök 

áttekintését az önkormányzati testületek csak ritkán tűzték napirendre.  

 

A költségvetési szervek felesleges, de még használható, valamint a már elhasználódott eszkö-

zök feltárását általában csak év végén, a vagyonállomány számításba vételét, leltározását 

megelőzően végezték el, és ezeknek a munkafolyamatoknak az előírásait is a leltározási és 
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selejtezési szabályzatukban rögzítették. E szabályzatból azonban gyakran hiányzott a felesle-

ges és elhasználódott eszközök feltárási rendjének meghatározása, a hasznosítási lehetőségek 

ismertetése, a hasznosítás során követendő eljárási rend leírása, a hasznosításban és selejtezési 

eljárásban közreműködők, valamint a tevékenység ellenőrzésével megbízottak jogainak, köte-

lezettségeinek meghatározása. 

 

A használaton kívüliséget az önkormányzatok a következőkkel indokolták: az ingatlant felújí-

tás nélkül nem tudták hasznosítani, a hasznosítási eljárás (felújítás és pályáztatás) időbelileg 

elhúzódott, az értékesítésre kijelölt ingatlanra, berendezésre nem volt kereslet. 

Vagyonbiztosítások 

A tulajdon feletti közvetlen tulajdonosi rendelkezés lehetősége egyben azt is jelentette, hogy 

megnőtt az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásának felelőssége, s ebből következő-

en kiemelt fontosságú kérdés lett a vagyon szakszerű és eredményes védelmének ügye.  

 

Az ÁSZ úgy látta, hogy a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó szerződést többféle módon 

kötötték meg az önkormányzatok. A teljes önkormányzati érdekeltségi területre összevont 

biztosítást kötöttek, vagy az önálló intézmények elkülönülten egyedileg kötöttek biztosítást.  

 

Az önkormányzatok különböző biztosítási társaságokkal álltak kapcsolatban. A biztosítási díj 

összege az összes kiadások 0,65 – 1%-ig terjedt a vizsgált önkormányzatoknál és általános, 

hogy a biztosítási díjak emelkedő tendenciát mutatnak. Általánosnak tekinthető, hogy az ön-

kormányzatok számításokat nem végeztek, és nem az eszköz pótlási értékén kötötték meg a 

vagyonbiztosítást, hanem a nyilvántartási érték és a forgalmi érték között kialakított értéket 

figyelembe véve, így vagyonuk alulbiztosított.  

4. Önkormányzat vagyonkimutatása 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadáshoz csatolt – az Áht. 116. §-a (2) 

bekezdés 2. pontja c./ alpontjában meghatározott – vagyonkimutatás az önkormányzat és in-

tézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.  

 

A vagyonkimutatás felépítése tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalom-

képtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontás-

ban. A vagyonkimutatás további részletezését, tételes alábontását az erre vonatkozó önkor-

mányzati rendeletben kell szabályozni. 
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A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközön és kötelezettségeken kívül 

tartalmazza: 

a) a „0”-ra leírt, de használatba lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,  

b) az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyil-

vántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművé-

szeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hang archívumokat, gyűjteményeket, kul-

turális javakat), 

c) a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ide értve a kezesség-, illetve ga-

ranciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. 

A helyi önkormányzatok összesített (kivonatos) vagyonmérlegét, illetve a vagyon alakulását 

mutatja a következő táblázat: 

A helyi önkormányzatok vagyonának alakulása 

millió Ft 

 

Forrás: ÁSZ jelentés 

A vagyonkezelői jog 

Az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés (PPP) 

újszerű formáinak alkalmazásáról szóló 2098/2003. (V. 29.) Korm. határozat 3/d. pontja az 

önkormányzat és a magánszektor újszerű formái alkalmazásának elősegítésére előírta a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény felülvizsgálatát. Ennek értelmében az önkormányzatoknak 

lehetővé vált – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.-nek a kincstári vagyongaz-

dálkodásra vonatkozó szabályaihoz hasonlóan – a vagyonkezelői jog intézményének alkalma-

zása. Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. módosításával lehetővé vált a 

Eszközök 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Immateriális javak 9 11 16 21 25 26 25

Tárgyi eszközök 4350 6833 7021 7238 7576 7688 7803

Befektetett pénzügyi 

eszközök

564 566 575 556 558 557 592

Üzemeltetésre, kezelésre 

átadott eszközök

930 1254 1369 1482 1587 1721 1824

FORGÓESZKÖZÖK 570 571 610 564 554 632 855

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6423 9235 9618 9861 10300 10624 11099

KÖTELEZETTSÉGEK 490 518 589 697 925 1088 1395

SAJÁT VAGYON 5933 8717 9029 9164 9375 9536 9704
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vagyonkezelői jog intézményének megteremtése az önkormányzatok számára. A helyi ön-

kormányzatok tulajdonukban megtartása mellett a magánszektor részére (ide értve az önkor-

mányzat többségi tulajdonába lévő gazdasági társaságokat, közhasznú társaságokat, illetve 

állam és önkormányzat által alapított gazdasági társaságokat is) – vagyonkezelői szerződéssel 

– a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának a képviselő-testület rendeleté-

ben meghatározott körét átadja. A törvény az önkormányzat képviselő-testületére bízza, hogy 

a közfeladat ellátásával együtt – és annak ellátásához szükséges – vagyonának mely körét adja 

át ily módon a vállalkozónak, azaz a vagyonkezelőnek.  

 

A törvény szerint a képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelői szerződéssel ru-

házhatja át jogi személyekre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, azaz a 

vagyonkezelőre. Fontos szabály, hogy a vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormány-

zati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati 

feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, 

védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. Fontos szempont az is, hogy a va-

gyonkezelői szerződés megkötésére vonatkozó döntést csak az önkormányzat képviselő-

testülete hozhatja, azt bizottságaira vagy más személyre nem ruházhatja át.  

 

Mindebből következik, hogy azon önkormányzatok, amelyek úgy gondolják, hogy vagyonke-

zelői holdingot hoznak létre és majd azon keresztül oldják meg a vagyonkezelői jog létesítését 

hibás következtetésre jutottak. Az önkormányzat és a vagyonkezelő között a vagyonkezelési 

szerződésnek közvetlenül kell létrejönnie. A vagyonkezelői jogot fő szabályként versenytár-

gyalás keretében lehet létesíteni. A pályázati kiírás esetében figyelemmel kell lenni a megfele-

lő ágazati törvényben előírt feltételekre. A pályázati kiírás előtt a vagyonkezelésbe adandó 

vagyont értékelni kell. Az értékelésnél körültekintően kell eljárni, mivel a vagyon túlértékelé-

se azt eredményezheti, hogy a vagyonkezelő nem lesz képes a szolgáltatás árában (díjában) 

maradéktalanul érvényesíteni a tárgyi eszközök utáni értékcsökkenést, mert a szolgáltatás ára 

(díja) indokolatlanul magas lesz (a fogyasztók számára megfizethetetlenné válhat), ugyanak-

kor az alulértékelés eredményeként az árakban (díjakban) viszont nem fog olyan értékcsökke-

nési leírás képződni, hogy abból a kezelt vagyon felújítása, pótlása, korszerűsítése megtérül-

jön.  

 

A vagyonkezelői jogot valós értéken – a közfeladat garanciát is figyelembe véve – a legelő-

nyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni.  
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Fontos felhívni a figyelmet e témakörben a következőkre: 

a) az Áht. alapján az önkormányzat az általa alapított költségvetési szerv részére köteles 

gondoskodni a közfeladat ellátáshoz szükséges vagyonról, a vagyon ingyenes haszná-

latba adásáról (ezért a vagyonkezelői jogot az önkormányzatok saját költségvetési in-

tézményeire nem volt indokolt kiterjeszteni), 

b) a települési önkormányzat más helyi önkormányzat részére a közfeladat – pl. középis-

kola, szakiskola és kollégium – ellátásával egyidejűleg vagyonát átadhatja a megyei, 

fővárosi önkormányzatnak, aki köteles a feladatot átvenni és az átadó önkormányzat a 

vagyont vagy használatba adja, vagy az átvevő önkormányzat javára vagyonkezelői 

jogot létesít, 

c) az önkormányzatok társulásába, többcélú kistérségi társulásába tartozó önkormányzat 

a társulásnak átadott feladat során szintén dönthet arról, hogy a feladatellátáshoz szük-

séges vagyont használatba adás helyett vagyonkezelésbe adja a társulásnak. 

Az önkormányzatok a fent kiemelt döntéseiket az adott élethelyzethez igazodva egyedileg 

hozhatják meg.  

 

A vagyonkezelői jog azt biztosítja, hogy az önkormányzat tárgyi eszközök tulajdonának meg-

tartása mellett a közfeladatot ellátó önkormányzati szektoron kívüli más gazdálkodó szerve-

zet, azaz a vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés alapján oly módon birtokolja, használja 

és hasznosítsa, hogy azzal megvalósuljon az önkormányzati vagyon védelme.  

Az önkormányzatnak a vagyonkezelői jog létesítésének lehetősége előnyös, mert:  

a) szélesítheti a közfeladatok ellátásának lehetséges legjobb módjait, nyilvános pályázat 

útján lehetővé teszi a közfeladat ellátásának hatékonyabb biztosítását, 

b) a közfeladatot átvevő, a vagyonkezelésbe vett vagyont nem értékesítheti, zálogjogot, 

haszonélvezeti jogot nem alapíthat rá és a jogot nem is ruházhatja át, 

A vagyonkezelőnek a lehetősége azáltal bővül, hogy 

a) az önkormányzattól a közfeladattal együtt az azt szolgáló vagyont is átveheti, 

b) az átvett vagyon után az értékcsökkenést is elszámolhatja, ezáltal lehetőséget kap, 

hogy az átvett vagyon felújításával, fejlesztésével jobb minőségben lássa el a közszol-

gáltatást. 
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A vagyongazdálkodás önkormányzati ellenőrzése 

Az önkormányzatoknál sem a vagyongazdálkodási rendelet, sem más rendelet nem tartalmaz-

ta átfogó jelleggel a tulajdonosi ellenőrzések módjainak, gyakoriságának és az ellenőrzési 

tapasztalatok hasznosítási formáinak meghatározását. 

 

A vagyongazdálkodási rendeletek a tulajdonosi ellenőrzés vonatkozásában csak az önállóan 

gazdálkodó intézmények vezetőinek éves, valamint a polgármester képviselő-testület előtti 

rendszeres beszámolási kötelezettségét írták elő. 

 

A szervezeti és működési szabályzatok az Ötv. 92. §. (2) bekezdésében előírt intézményi fel-

ügyeleti és hivatali belső ellenőrzési kötelezettséget, valamint a 2000 főnél több lakosú tele-

püléseken kötelezően megválasztandó pénzügyi bizottságok feladatait írták elő az Ötv. 92. §. 

(3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján. Részben az SzMSz-ek, részben pedig a szakbizott-

ságok ügyrendjei részletezik a bizottságok által ellátandó konkrét ellenőrzési feladatokat, il-

letve azokban a bizottsági tagok részvételét. 

 

A gazdálkodás belső ellenőrzéséről mind az intézményeknél, mind az önkormányzati hivatal-

ban az Ötv. 92. § (2)-(3) bekezdése értelmében az önkormányzat köteles gondoskodni. A he-

lyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális aláren-

deltségi szervek feladat- és hatásköréről alkotott 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint a jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre, hogy megoldja az önkormányzat 

által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.  

 

Az önkormányzatok ellenőrzési feladataikat különböző szervezeti keretek és megoldások kö-

zött – saját alkalmazottak, külső szakértők, vagy ellenőrzési társulás útján – látták el, élve a 

részükre biztosított szervezet-alakítás szabadságával.  

 

A tulajdonosi ellenőrzés elsősorban a bizottságok működésén keresztül érvényesül az önkor-

mányzatoknál, ez azonban csak a városokban és a nagyobb településeken funkcionált. A 

pénzügyi bizottság, tulajdonosi bizottság feladatai között szerepelt az önkormányzati vagyon 

felmérésének, nyilvántartásba vételének ellenőrzése, a vagyonkezelés módjának, hasznosítá-

sának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának ellenőrzése, a vagyonváltozás figyelemmel kísérése, 

értékelése és az azt előidéző okok elemzése. 
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Előfordult, hogy az önkormányzat az üzemeltetési szerződésben rögzítettek alapján élni kí-

vánt a számviteli, pénzügyi nyilvántartásokba történő betekintési jogával, azonban ezt az 

üzemeltető nem engedélyezte.  

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Az önkormányzatok tulajdonának alakulása a rendszerváltás óta. 

2. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolása. 

3. A helyi önkormányzatok vagyonának alakulása (a vagyonmérleg és a vagyonkataszter 

összefüggései). 

4. Az önkormányzatok gazdálkodási döntései és azok hatása a vagyon alakulására. 

5. Az önkormányzat vagyonkezelői joga. 
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VII. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 

Az 1996. évi XXV. törvény rendelkezik a helyi önkormányzatok „csődeljárásáról”. Természe-

tesen ez nem igazi csőd, hiszen itt az eljárás alanya nem szűnhet meg. 

Az eljárást kezdeményezheti: 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat hitelezője. 

Eljárás kezdeményezhető, ha a helyi önkormányzat vagy az önkormányzat költségvetési szer-

ve: 

elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem fizette ki, 

jogerős és végrehajtható bírósági (hatósági) határozatban foglalt fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette, 

fizetési kötelezettségét a korábban lefolytatott adósságrendezési eljárásban kötött egyezség 

ellenére nem teljesítette, 

az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló köztartozását az azonnali beszedési 

megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesítette, 

más helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozását az azonnali beszedési megbízás be-

nyújtását követő 60 napon belül nem teljesítette. 

Az eljárás megindítása: 

a) ha a fenti eset bármelyikét tapasztalja a (fő)polgármester (a megyei közgyűlés elnöke), 

akkor haladéktalanul tájékoztatja a pénzügyi bizottságot, a képviselő-testületet. 8 na-

pon belül a képviselő-testületet összehívja, a képviselő-testület a fizetési kötelezettsé-

gek rendezésére határozatot hoz, vagy felhatalmazza a polgármestert az azonnali adós-

ságrendezés kezdeményezésére, 

b) ha fenti helyzet a lejárt határidőt követő 30 napon is fennáll, akkor a polgármester kö-

teles az adósságrendezést kezdeményezni és a lakosságot értesíteni, 

c) a bíróságnak írt megindítási kérelemhez csatolni kell a polgármester megbízólevelé-

nek másolatát, valamint 

d) a ki nem elégített követelésekre vonatkozó okiratokat és a Cégközlönyben való közzé-

tételért fizetett költségtérítés befizetésének igazolását, továbbá 
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e) a képviselő-testület jegyzőkönyvét és a kapcsolódó dokumentumokat, 

f) amennyiben a polgármester ezen kötelezettségét nem teljesíti, a bíróság 100 000 forin-

tig terjedő pénzbírsággal sújthatja, 

g) a polgármester az eljárás bírósági előtti kezdeményezésével egyidejűleg tájékoztatja a 

közigazgatási hivatalt, 

h) ha a hitelező kezdeményezi , csatolni kell a szükséges iratokat a jogcímmel és a lejárt 

tartozás (esedékesség) időpontjával együtt 

i) a bíróság értesíti az önkormányzatot (1 példány a kérelemről), 

j) a polgármester nyilatkozik 15 napon belül, ha nem nyilatkozik: a bíróság vélelmezi a 

tartozás fennállásának tényét, 

k) a bíróság az adósságrendezés megindítását elrendelő végzésben kijelöli a pénzügyi 

gondnokot. 

Az eljárás menete: 

a) a bíróság az adósságrendezés megindításáról a jogerős végzést a Cégközlönyben soron 

kívül közzéteszi, 

b) a polgármester gondoskodik arról, hogy a hitelezőknek szóló bírósági felhívás Cég-

közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül legalább két országos napilapban 

is megjelenjen (a közzétételt a bíróságnál 3 napon belül igazolni kell), 

c) a polgármesternek a Cégközlönyben történő megjelenést követő 8 napon belül tájé-

koztatni kell a hivatalos szerveket (pl.: közigazgatási hivatal, kincstár, adóhivatal, 

pénzintézet, stb.) 

d) a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével lehet csak a számlát megterhelni, illetve kifize-

téseket, átutalásokat teljesíteni, csak olyan követelést lehet beszámítani, amelyet a hi-

telező a pénzügyi gondnoknak bejelentett (a hitelezői igények bejelentésére 60 nap áll 

rendelkezésre), 

e) a polgármester az adósságrendezés megindításának időpontját követő 30 napon belül a 

pénzügyi gondnoknak átadja a szükséges dokumentumokat (pl.: vagyonleltár, éves be-

számoló, válságköltségvetés, stb.) 

f) a pénzügyi gondnok a határidőben jelentkező hitelezőket nyilvántartásba veszi, köve-

teléseiket megvizsgálja, majd a bejelentkezésre nyitva álló határidő lejártát követő 15 

napon belül tájékoztatja őket, 
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g) az adósságrendezés megindításának időpontját követő 8 napon belül megalakul az 

adósságrendezési bizottság, a pénzügyi gondnok elnökletével, 

h) a jegyző az adósságrendezés megindításának időpontját követő 30 napon belül elkészí-

ti a válságköltségvetés-tervezetet, amelyből: 

i) a jogszabályban meghatározott feladatok működési kiadásait finanszírozhatja, 

j) ha nincs elfogadott válságköltségvetés, akkor működési válságterv (pénzügyi gondnok 

készíti) alapján kell működni, 

k) a válságköltségvetés alapján az önkormányzat igényelhet kiegészítő támogatást (a 

mindenkori költségvetési törvény 6. számú mellékletének 2. pontja szerinti előirány-

zatból), 

l) az önkormányzat által az alábbi kiegészítő támogatás vehető igénybe még (az itt emlí-

tett előirányzatból): 

m) visszterhes kamattámogatás, amennyiben az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette 

meg, 

n) az eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díjához állami támogatás. 

Reorganizációs program, egyezség: 

a) az adósságrendezési bizottság készíti el a programot, illetve az egyezségi javaslatot, 

b) a képviselő-testületnek ezt is el kell fogadnia (150 nap áll rendelkezésre), ha ez elma-

rad +30 napon belül hitelezők egyezségi tervet készíthetnek, erről értesíteni kell a 

pénzügyi gondnokot, 

c) ha van, a hitelezőknek meg kell küldeni az elfogadott reorganizációs programot és az 

egyezségi javaslatot és a meghívást az egyezségi tárgyalásra, (ahol jegyzőkönyvet kell 

felvenni az egyezség írásba foglalásaként), 

d) egyezség: ha a hitelezők több mint a fele elfogadja, s ezek követelése kiteszi a kéthar-

madot,  

e) az egyezséget 3 napon belül a pénzügyi gondnok benyújtja a bíróságnak, az eljárás be-

fejeződik, a pénzügyi gondnokot fel kell menteni (végzés Cégközlönyben jelenik 

meg), 

f) ha az eljárás megindításától számítva 210 napon belül nem születik meg az egyezség, 

akkor a vagyont a bíróság osztja fel, ez esetre kielégítési rangsort ír elő a törvény, 

Tudni kell, hogy az 1996-2008. évek között, vagyis a törvény életbe lépése óta eltelt időszak-

ban kevés, 30 alatt volt az adósságrendezések száma (két önkormányzatnál kétszer). Ennek 
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oka abban keresendő elsősorban, hogy az önkormányzatok felelősen gazdálkodnak. Szerepet 

játszik ebben a kormányzati segítségnyújtás is a különböző kiegészítő támogatásokon keresz-

tül. Végül látni kell jó néhány önkormányzat adósságcsapdába kerülését is, amely a jövőben 

számukra hozhat „csődhelyzetet”. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. A helyi önkormányzati adósságrendezés kezdeményezése, megindítása.  

2. Az adósságrendezési eljárás menete, a reorganizációs program, az egyezség szerepe. 
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VIII. A helyi önkormányzatok társulásai 

Hazánkban 1990-ben az önkormányzati alapjogok egyenlősége mellett elaprózódott, széles 

feladat- és hatáskörrel rendelkező önkormányzati struktúra jött létre, amelynek erőteljes auto-

nómián alapuló működése a rendszerváltást követő években még gazdaságilag sem volt vita-

tott. A 90-es évek második felében azonban érzékelhetővé vált, hogy a széles körű önállóság-

ból fakadó közszolgáltatási igények kielégíthetőségének – főként gazdaságossági, célszerűsé-

gi – akadályai vannak. Szakmai egyetértés alakult ki abban, hogy a közszolgáltatások intéz-

ményszerkezete egyrészt merev, másrészt elaprózódott, hatékonysága alacsony, az önkor-

mányzati rendszer a feladatellátás struktúrája tekintetében racionalizálásra érett.  

 

Az önkormányzatok hamar rájöttek, hogy az önállóságukkal egyáltalán nem ellentétes, ha 

együttműködnek a közszolgáltatások, az igazgatás legkülönbözőbb területein. 

 

A racionalizálást kívánta elősegíteni a törvényhozás azzal, hogy 1997. évben megalkotta a 

helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényt, amely az önkor-

mányzatok érdekfelismerésére alapozó önkéntes társulások különböző formáinak adott jogi 

keretet. Bár a társulás keretei között történő feladatellátást több területen (közös beruházások, 

egyes közszolgáltatások) a pénzügyi szabályozó rendszer ösztönző elemei támogatták, az 

együttműködésben mégsem történt érdemi elmozdulás. A feladatellátás merev szervezeti ke-

retei nem követték az ellátotti igények mennyiségi és strukturális változását. Egyre gyakrab-

ban hangoztatott pénzügyszakmai elvárásként merült fel az önkormányzati feladat- és hatás-

körök újragondolása, azonban ez az eltérő szakmai érdekek mentén többnyire csak a finanszí-

rozási rendszer átrendeződéséhez – más megközelítésben a kezelhetőség és átláthatóság hatá-

rát súroló széttagoltságához – vezetett.  

 

A magyar közigazgatásnak eközben az Európai Uniós tagságunkból eredően is jelentős kihí-

vással kellett szembenéznie. A közigazgatás teljesítőképességének növelése azért is megke-

rülhetetlen, mert uniós elvárás, hogy a magyar közigazgatás eredményesen illeszkedjék az 

európai közigazgatási térbe. A hangsúly nem a közigazgatási szervezetre és annak működésé-

re, hanem a közszolgáltatások színvonalának közelítésére került. 
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A közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos intézkedések keretében kiemelt szere-

pet kapott az ágazati, önkormányzati feladat- és hatáskörök felülvizsgálata, a közszolgáltatá-

sok kiegyenlített színvonalú ellátása érdekében a többcélú kistérségi társulások megalakítása, 

a közfeladatok még összehangoltabb közös ellátása. A korszerűsítés céljának elérése érdeké-

ben szükséges volt a jogilag lehatárolt és szabályozott kistérségi szint létrehozása, melyben a 

településközi együttműködési formák intézményes keretek között fejlődhetnek tovább. Az 

Országgyűlés 2004. novemberében megalkotta a települési önkormányzatok többcélú kistér-

ségi társulásairól szóló törvényt, amely alapján a többcélú kistérségi társulások a települési 

önkormányzatok új, komplex együttműködési formáját jelentik, ahol magasabb színvonalon, 

hatékonyabban valósíthatók meg a települések szintjén is ellátható közszolgáltatások, terület-

fejlesztési feladatok és – távlati célként – egyes államigazgatási szolgáltatások.  

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai keretében történő közös feladatel-

látást a kormányzat jelentős összegű költségvetési támogatásokkal is ösztönözte. A jogi sza-

bályozás kialakítása, a működési feltételek megteremtése érdekében biztosított anyagi támo-

gatás hatására 2008. év végéig 173 többcélú kistérségi társulás jött létre (Budapest önállóan 

alkot egy kistérséget).  

1. Alkotmányos alapok 

Alkotmányos alapelv a választópolgárok közösségének a helyi önkormányzáshoz, a helyi 

közügyek önálló, demokratikus intézéséhez való joga.  

 

Az Alkotmány 44/A. §-a szerint a helyi képviselő-testület szabadon társulhat más helyi képvi-

selőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, fel-

adatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetkö-

zi önkormányzati szervezetnek. Az önkéntes és szabad társulás a helyi önkormányzatok al-

kotmányos alapjoga. Az Ötv. 41. §-a szerint a települési önkormányzatok képviselő-testületei 

feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak. A központi költség-

vetés pénzügyi kedvezményekkel ösztönözheti társulás létesítését és működését. A társulás 

nem sértheti az abban résztvevők önkormányzati jogait. Törvény a társulási megállapodás 

egyes feltételeit meghatározhatja. Az Ötv. rendelkezései szerint a települési önkormányzatok 

képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a bíróság 

dönt. A társuló képviselő-testületek megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bárme-

lyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség 
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által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset 

benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását. 

Az Ötv. a társulások következő formáiról rendelkezik: 

a) hatósági igazgatási társulás, 

b) intézményi társulás, és  

c) társult képviselő-testület. 

A társulásnak az Ötv.-ben foglaltakon kívül más formái is lehetnek. Az önkormányzati tör-

vény szerkezetéből, rendszeréből következik, hogy nemcsak a települési önkormányzatok 

társulhatnak egymással, hanem a megyei önkormányzatok is. Társulásra lehetőség van telepü-

lési és megyei önkormányzatok között is. Ezt alátámasztja a törvény 6. § (3) bekezdése is, 

amely szerint a megyei és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony, a köl-

csönös érdekek alapján együttműködnek. Indokolt hangsúlyozni, hogy más az önkormányza-

tok társulása és más az önkormányzatok együttműködése. Az együttműködés az átfogó, az 

általános fogalom, a társulás viszont az önkormányzatok kapcsolatainak intézményesült mód-

ja, meghatározott feladatok megoldására. 

 

Az Ötv. lehetővé teszi önkormányzati hatáskör átruházását társulásra. A képviselő-

testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény 

alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló törvény szerint 

társulására ruházhatja.  

2. A társulási törvény 

A helyi önkormányzati társulások létrehozásának jogi feltételeit bővítette az Országgyűlés a 

helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

(a továbbiakban: Társulási törvény) megalkotásával. Az Országgyűlést az a cél vezette, hogy 

elősegítse a helyi önkormányzatok társulási alapjogának gyakorlati érvényesítését, a helyi 

önkormányzatok együttműködésének a bővítését, a közös érdekű feladataik célszerűbb, gaz-

daságosabb és hatékonyabb megvalósítását, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásaik színvo-

nalának a javítását, a térségi kapcsolatok elmélyítését, a társulások általánosabbá és tartósabbá 

tételét. A Társulási törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni a helyi önkormányzatok kö-

zös feladatellátására, társulására, ha törvény másként nem rendelkezik. A Társulási törvény 

rögzíti a helyi önkormányzati társulások alapelveit: 

a) önkéntesség, szabad elhatározás, 
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b) az egyenjogúság tiszteletben tartása, 

c) kölcsönös előnyök, 

d) arányos teherviselés. 

 

Társulni mind önkormányzati, mind államigazgatási feladat, hatáskör ellátására lehet. 

A társulási megállapodást a polgármesterek írják alá, amikor azonban államigazgatási feladat, 

hatáskör társulásos ellátásáról állapodnak meg, akkor a jegyzőnek is alá kell írnia, mivel ő a 

feladat, hatáskör címzettje. Hangsúlyozza a törvény, hogy a társulás létrehozása nem érinti a 

helyi önkormányzat feladatellátási kötelezettségét. Ha a társulás valamely okból nem látja el a 

feladatot, nem hivatkozhat a helyi önkormányzat arra, hogy mentesült a feladatellátása alól, 

mivel annak ellátására társulást hozott létre. A társulás esetleges eredménytelenségekor belép 

az önkormányzat közvetlen feladatellátási kötelezettsége. A Társulási törvény minősített 

többséget ír elő a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, 

és év közben történő felmondásához.  

 

Amíg az önkormányzati törvény a társulási formákat állapítja meg, addig a Társulási törvény 

a társulási típusok tartalmi, formai kellékeit határozza meg. Ezek a következők: 

a) megbízásos társulás, 

b) intézményfenntartó társulás közös döntéshozó szervvel és 

c) jogi személyiségű társulás. 

A legegyszerűbb típus a megbízásos társulás, amikor a képviselő-testület megállapodik más 

képviselő-testülettel abban, hogy annak szerve, intézménye, más szervezete meghatározott 

feladatot, hatáskört, szolgáltatást ellát a megbízó önkormányzat számára. Ebben a társulásban 

mindig két önkormányzat szerepel: a megbízó és a megbízott önkormányzat. 

3. A többcélú kistérségi társulások szabályozása 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról a 2004. évi CVII. törvény (a 

továbbiakban: Kistérségi törvény) rendelkezik. Az Országgyűlés a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásainak intézményesítése, a kistérségek összehangolt fejlesztésének 

előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érde-

kében alkotta meg a Kistérségi törvényt. 

 

A kistérségben - kivéve a fővárost és azt a kistérséget, amelyben egy település alkot egy kis-
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térséget - működő települési önkormányzatok képviselő-testületei a kistérségi együttműködés 

hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással a kistérségben egy többcélú kistérségi tár-

sulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének össze-

hangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, 

megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszol-

gáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. 

 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges: 

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képvise-

lő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület, míg a területfej-

lesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó települések képviselő-

testületeinek mindegyike (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja; 

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosság-

száma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás 

tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át; 

c) megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba vegye. 

 

A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek műkö-

désére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérsé-

gi társulási megállapodás jóváhagyásához, a többcélú kistérségi társulási megállapodás módo-

sításához, a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez, és a többcélú kistérségi társuláshoz 

történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

 

A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az 

alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttmű-

ködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: 

a) oktatás és nevelés, szociális ellátás; 

b) egészségügyi ellátás; család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 

c) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 

d) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; 

e) ingatlan- és vagyongazdálkodás; 
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f) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; 

kommunális szolgáltatások és energiaellátás; 

g) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; szennyvíztisztítás és -

elvezetés; területrendezés; 

h) esélyegyenlőségi program megvalósítása; foglalkoztatás; 

i) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; 

j) állat- és növényegészségügy; 

k) belső ellenőrzés; 

l) területfejlesztés. 

 

A többcélú kistérségi társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési in-

tézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A többcélú kistérségi társulás 

olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájáru-

lásának mértékét. Költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban álla-

pítja meg. A társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik a többcélú kistérségi társu-

lás költségvetésének végrehajtásáról. A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez - a 

többcélú kistérségi társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az 

általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

 

A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb 

nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások 

felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési támoga-

tások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a 

Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai 

uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

 

4. ÁSZ tapasztalatok az önkormányzati társulásokkal kapcsolatban 

A társulások megalakulásának folyamata magán viselte, esetenként felerősítette a törvényi 

szabályozás kompromisszumait, bizonytalanságait és ebből fakadó következetlenségeit. Mi-

közben arra törekedtek, hogy a jogilag lehatárolt kistérségek gazdaságilag - földrajzilag elkü-

lönített egységet képezzenek, gazdasági, intézményi, közlekedési, igazgatási kapcsolatok 

alapján is összetartozzanak, nem voltak figyelemmel a kistérségekhez tartozó települések 

számára, a lakónépességére. Ennek következtében a működtetés szempontjából nehezen ke-
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zelhető kistérségek is létrejöttek.  

 

A társulási megállapodások jóváhagyásakor, a többcélú társulások számos esetben nem vagy 

csak részben rendelkeztek a törvény által előírt társulásban résztvevő önkormányzatok képvi-

selő-testületeinek minősített többséggel hozott döntésével, ennek következtében a közös fel-

adatellátás tagönkormányzatok általi teljes körű elfogadásával, a települési önkormányzatok 

feladat- és hatáskörének átruházásával. 

 

A közös feladatellátás konkrét módját és szervezeti formáit a társulási megállapodásban nem 

vagy nem egyértelműen rögzítették. Fontos felvetni azt is, hogy a szolgáltatás szakmai köve-

telményeit, tartalmi elemeit az érintettek csak kivételesen rögzítették.  

 

Az önálló társulási munkaszervezetek többségének működése szabályozott volt, rendelkezett 

SZMSZ-szel és belső szabályzatokkal, de számos esetben a munkaszervezeti feladatokat ellá-

tó polgármesteri hivatal szabályzatait alkalmazták.  

 

A többcélú kistérségi társulások által ellátott feladatok közül – a kötelezően ellátott területfej-

lesztési feladatokon túl – az ösztönző normatívák hatására a társulások jellemzően közoktatá-

si, szociális, belső ellenőrzési, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, mozgókönyvtári 

közszolgáltatás ellátását vállalták.  

 

A többcélú társulások megalakulására és ösztönzésére fordított források elősegítették a társu-

lások megalakulását, szervezeti kereteik stabilizálását, fokozták az önkormányzatok társulási 

hajlandóságát. Az önkormányzatok törekvései azonban elsősorban a többlet támogatások 

megszerzésére irányultak, a támogatás feltételei pedig lehetővé tették azok igénybevételét, a 

szolgáltatások közös, hatékonyabb megszervezésének hiányában is. Nem váltottak ki érdemi 

változást a megfelelő nagyságú és kihasználtságú, ezáltal gazdaságosabban működtethető 

intézménystruktúra kialakításában. Csak néhány területen (pedagógiai szakszolgálat, szociális 

és gyermekjóléti alapellátás, belső ellenőrzés) eredményezték a szolgáltatás bővítését. Mind-

ezek mellett sem kérdőjelezhető meg a közszolgáltatási feladatok többcélú társulások útján 

történő ellátásának létjogosultsága. 
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Ellenőrző kérdések 

1. A helyi önkormányzatok általános és speciális együttműködésének szabályozása. 

2. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának, működésének, támogatásának rendje. 
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IX. Az államháztartás helyi szintjének külső- és belső ellenőrzése 

1. Az önkormányzatok külső ellenőrzése 

Az önkormányzatok gazdasági és jogi környezete 

Az Ötv. keretjelleggel elsősorban az önkormányzati autonómiai védelme szempontjából sza-

bályozza a gazdálkodás szervezeti, hatásköri kérdéseit. Az államháztartásról szóló 1992. 

XXXVIII. tv.-ben (Áht) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendeletben (Ámr.) az államháztartás szervezetére vonatkozó követelmények egy része 

a helyi önkormányzatokra nem vonatkozik.  

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának külső ellenőrzése jogilag szabályozott, mivel azt 

az Ötv. 92. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A helyi önkormányzat 

gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján 

az Ötv. 92. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

 

Az Ötv. alapján a Kormány a belügyminiszter2 közreműködésével, a fővárosi, megyei köz-

igazgatási hivatalok vezetője útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzé-

sét (95. §). A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzésének szabályait 

az Ötv. 98-99. §-ai tartalmazzák. 

 

A helyi (helyi kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése terén a jegyzet írásakor 

az Országgyűlés alkotmányellenes mulasztásban van. Közismert, hogy az Ötv. kétharmados 

jogszabály. Tehát módosítása nagyfokú politikai konszenzust igényel. A fentebb írtak szerint 

az Ötv. a közigazgatási hivatalok hatáskörébe utalta a törvényességi ellenőrzést, ám az Al-

kotmánybíróság (90/2007. XI. 14., illetve a 131/2008. XI. 3. AB. határozattal) döntései foly-

tán e hivatalok működése alapjául szolgáló kormányrendelet megsemmisült. A Kormány 

                                                 

 

2 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2. §-a szerint önkor-

mányzati és területfejlesztési miniszter 

 



 128 

2009. január 1-jével létrehozta általános hatáskörű területi államigazgatási szervét, a regioná-

lis államigazgatási hivatalt (318/2008. XII. 23. Korm. rendelet), mely a közigazgatási hivata-

lok jogutódja, azonban a helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok feletti 

törvényességi ellenőrzésére hatásköre nincsen. Tehát jelenleg nincs olyan közigazgatási szerv, 

amely ellátná az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzést, annak ellenére, hogy a 

Kormány kifejezett feladata ezen feladatok megszervezése, ellátása. Ez kizárólag az Ötv. mó-

dosításával rendezhető jogtechnikailag. 

 

(Mindez jelenleg azt jelenti, hogy a közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzést kizáró-

lag – 2009. január 1-jétől – a helyi önkormányzat kérésére kezdeményezhet, illetve folytat-

hat). 

 

A helyi önkormányzatok által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-

gazdasági ellenőrzését a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, va-

lamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. 

törvény 140. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jegyzőnek kell ellátnia, a belső ellenőrzésük 

megszervezéséért és működtetéséért az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

97. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője felelős. 

 

A törvények a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik belső ellenőrzéseinek és a 

költségvetési szerveik külső pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének kötelezettségét előírják, de 

ezen ellenőrzési feladatok részletes szabályozását sem azok, sem más jogszabályok nem tar-

talmazzák. Ezekre az ellenőrzésekre az 1999. II. 10-i hatályon kívül helyezéséig a felügyeleti 

jellegű költségvetési ellenőrzésről és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

96/1987. (XII. 30.) PM rendelet vonatkozott, de az sem volt összhangban az önkormányzatok-

ra érvényes törvényi szabályozással, az önkormányzati rendszerhez igazodó módosítása tör-

tént meg. 

A helyi önkormányzatok külső számvevőszéki ellenőrzése 

Az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzési rendszerének szabályozási alapjai 

túlzottan keretjellegűek. Az Alkotmány 32/C. § (1) bekezdésének első valamint a (2) bekez-

dés első mondata – Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző 

szerve, amely ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi eredményességi szempontok szerint 

végzi – és az Ötv. 92. § (1) bekezdése – a helyi önkormányzatok gazdálkodását az Állami 
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Számvevőszék ellenőrzi – alapozza meg az önkormányzati gazdálkodás külső ellenőrizhető-

ségét, illetve ellenőrizendőségét. 

 

Az Államháztartási törvény 2002. évi módosítását követően a 120/A. § (1) bekezdése szerint 

az államháztartás – így ennek részeként az önkormányzatok –a külső ellenőrzésével kapcsola-

tos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el, a 121. § szerint külön törvényben – ÁSZ 

törvény – megállapított feladatok, hatáskörök és szervezeti előírások mellett.  

 

Az ÁSZ - az Országgyűlés Számvevőszéki és Önkormányzati bizottságainak az ajánlásával - 

1998-ban kialakított, majd 2002-ben korszerűsített stratégiájában deklarálta, hogy ellenőrzési 

kapacitásait a legnagyobb kockázati tényezőt jelentő fővárosi, kerületi, megyei, városi ön-

kormányzatokra koncentrálva biztosítja ezek ciklusonkénti (négyévenkénti) átfogó jellegű 

ellenőrzését, majd a kapacitás bővítésével 2002-től célul tűzte ki, hogy valamennyi önkor-

mányzatra kiterjeszti a négyévenkénti ellenőrzési kötelezettségét. Az ÁSZ 2006. évben to-

vább korszerűsített stratégiájában fenntartja a legnagyobb kockázati tényezőt jelentő városi 

kör kiemelt vizsgálatát, de a négyévenkénti teljes körű vizsgálat helyett a téma és teljesítmény 

vizsgálatokra koncentrálja kapacitását. 

 

A korszerűsítés során az ÁSZ figyelemmel volt arra, hogy az önkormányzatok meghatározott 

körében adott a könyvvizsgálati kötelezettség, valamint arra is, hogy 2002. évtől az Állam-

háztartási Hivatal, majd 2003. július 1-től a Magyar Államkincstár feladata lett az önkor-

mányzatok költségvetési kapcsolatainak folyamatba épített (ún. ex-ante) szabályszerűségi 

ellenőrzése és felhatalmazást kapott az utólagos ellenőrzésre is. 

 

A Számvevőszék teljes ellenőrzési kapacitásának mintegy 40%-át önkormányzati ellenőrzé-

sekre fordítja. Ezen belül évente változó arányban, változó számú átfogó jellegű – elsősorban 

pénzügyi szabályszerűségi, de szűkebb körben eredményességi, célszerűségi szempontra ala-

pozó – ellenőrzést végzett. 

 

A vizsgálatok megállapításai az ellenőrzöttek számára hordoznak hasznosítható információ-

kat, parlamenti szintű realizálás elsősorban az OGY Önkormányzati bizottságában és az egyes 

szakbizottságokban történik. Ezzel egyidejűleg témavizsgálat keretében folyamatosan, a 

rendszerbeli tényezőkre koncentrálva tekintette át a különböző önkormányzati ellátó-

rendszerek és átfogó jellegű jogszabályok (például közbeszerzés, területfejlesztés, alapfokú 
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oktatás, kórházak nagy értékű műszereinek kihasználtsága, sürgősségi betegellátás, PPP-s 

sportberuházások, kistérségi társulások) működési tapasztalatait. Ezekről önálló számvevő-

széki jelentések készültek és a tapasztalatokat, a törvényhozásnak és a végrehajtó hatalomnak 

szánt javaslatokat széles körű nyilvánosság kísérte. 

 

Az átfogó vizsgálat keretében arra vállalkozik a Számvevőszék, hogy áttekintse az önkor-

mányzati gazdálkodás és feladatellátás szervezésének, tervezésének és végrehajtásának sza-

bályszerűségét, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott források felhasználásának célsze-

rűségét. Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási és kontroll rendszer minősíté-

se. E vizsgálatokkal a Számvevőszék egyrészt az önkormányzatok vezetésének szeretne 

segítséget nyújtani a hatékony, jogszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, másrészt 

olyan, az önkormányzatok egészére jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek 

az Országgyűlés munkáját segítik a források elosztásában, a támogatási feltételek meghatá-

rozásában, a törvényalkotásban. Az ellenőrzések jelzik a pénzügyi egyensúlyt veszélyeztető, 

a forráshiány, illetve a csődhelyzet kialakulásához vezető kockázatot jelentő tényezőket is. 

 

Az ÁSZ Elnökének döntése alapján 2004. évtől a szélesebb körű nyilvánosság biztosítása 

érdekében a megyei, megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 

az ellenőrzési tapasztalatok önálló számvevőszéki jelentésbeli közreadására is sor kerül. 

 

Az önkormányzatok által igénybevett támogatások és hozzájárulások számvevői ellenőrzése, 

az ennek során megállapított jogtalanul igénybevett támogatások visszafizetetése kapcsán 

sajátos ellentmondás vált nyilvánvalóvá. A számvevőszéki eljárásra az államigazgatási eljárás 

szabályai nem vonatkoznak, így a számvevői megállapítások felülvizsgálatára, az államigaz-

gatási eljárás fogalmi köréhez igazodva kvázi a másodfokú döntés meghozatalára az ÁSZ 

Szervezeti és Működési Szabályzata és a vizsgáló igazgatóság ügyrendje biztosít fórumot. Ez 

utóbbi azonban jogilag nem formalizált államigazgatási határozat, bírósági eljárásban nem 

megtámadható. 

 

Az ÁSZ állami támogatással összefüggő megállapításai a törvény-előkészítés szakaszában 

beépültek a zárszámadási törvénybe, a visszavonásról ténylegesen az Országgyűlés határozott. 

Államigazgatási határozat hiányában a parlamenti döntés előtt még nem volt, a törvény 

elfogadását követően pedig már nem volt jogorvoslati lehetőség e helyzeten változtatott az 

Áht. 2009. január 1-jétől érvényes módosítása. Eszerint az ÁSZ megállapításait – ha az ön-



 131 

kormányzat a felhívásának nem tesz eleget – a Kincstár realizálja. Így erre is megnyílik a jog-

orvoslati út az önkormányzat számára. 

 

Az önkormányzati külső ellenőrzés hatékonyságának javítását szolgálná, ha az ellenőrző 

szervezetek munkája egymást hosszabb távon mindjobban kiegészítené, egymásra épülne, a 

jelenleginél szélesebb körű együttműködés és koordináció alakulna ki. Az ellenőrzésekben 

az EU csatlakozás követelménye szempontjából is kívánatos célszerűségi, eredményességi 

szempontok erőteljesebb érvényesülését, a teljesítménytípusú ellenőrzések arányának növe-

kedését ma még a környezeti feltételek (információs bázisok, teljesítménykritériumok hiá-

nya, állami, önkormányzati feladatok elhatárolása, belső kontrolok hiányosságai stb.) sem 

segítik elő. A külső ellenőrzés hatékonyságát növelné, ha jobban támaszkodhatna a belső el-

lenőrzésekre. 

2. Könyvvizsgálat az önkormányzati szférában 

Az önkormányzatok által készített beszámolók könyvvizsgálati kötelezettségét az Ötv. 92/A. 

§ (1), (2) bekezdése – elsősorban a hitelezői érdekek védelme érdekében – 1996. évtől szabá-

lyozza. E szerint a megyei, megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzat kép-

viselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, míg azon helyi önkormányzatok, amelyek 

előző évben teljesített kiadásaik összege meghaladja a 300 millió Ft-ot – 1996-2002. között ez 

az összeghatár csak 100 millió Ft volt – és hitelállománnyal rendelkeznek, vagy hitelt vesznek 

fel, egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartal-

mazó – beszámolójuk könyvvizsgáló általi felülvizsgálatára és közzétételére kötelezettek. A 

kiadási limit megemelése miatt a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok száma csök-

kent. 

 

A könyvvizsgáló törvényben meghatározott feladata különösen a helyi önkormányzat befekte-

tett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek, kötelezettségeinek, 

pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. Ezen túl a képviselő-testület – külön szer-

ződéses kötelezettség alapján – más gazdasági kihatású döntés könyvvizsgálói véleményezé-

sét is kérheti. 

 

A könyvvizsgálót kötelezően foglalkoztató önkormányzatok körében a könyvvizsgáló köteles 

megvizsgálni a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendeletterveze-

teket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogsza-
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bályi előírásoknak. Kötelesek továbbá elemezni a pénzügyi helyzetet, különösen az adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében. A könyvvizsgálói véleményezés körébe 

tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozha-

tó. 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi 

LV. tv. 26. §-ának (1) bek., valamint az ÖTV írja elő, hogy könyvvizsgálói tevékenységet 

kizárólag a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, illetőleg a kamarai nyilvántartásban „költ-

ségvetési” minősítésű bejegyzett könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói társaság végezhet, 

ezért az önkormányzati körben megvalósuló könyvvizsgálatokkal is csak ennek megfelelően 

regisztrált könyvvizsgálók (könyvvizsgálói társaságok) bízhatók meg. 

 

A könyvvizsgálat, illetve a könyvvizsgálói tevékenység függetlensége e tevékenység elvárása, 

azaz a könyvvizsgálók szakmai – pénzügyi függetlenségét biztosítani szükséges. A könyv-

vizsgálók szakmai függetlenségének biztosítása során figyelemmel kell lennünk különösen a 

következőkre: 

a) a könyvvizsgáló tevékenységére megbízást csak akkor fogadhat el, ha az nem veszé-

lyezteti a független véleményalkotást, 

b) a törvény meghatározza a könyvvizsgálói összeférhetetlenség különös eseteit, azokat a 

szituációkat, amelyek a független könyvvizsgálói véleményalkotást veszélyeztetik (pl. 

a megbízó a könyvvizsgáló közeli hozzátartozója), 

c) annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló szakmai függetlenségét megőrizze nem vé-

gezhet olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a független véleményének kialakítá-

sát, 

d) a könyvvizsgálót tevékenysége végzése során álláspontjának kialakításában sem meg-

bízója, sem munkáltatója nem utasíthatja, továbbá senki nem befolyásolhatja, 

e) a könyvvizsgáló a jelentéseinek készítésekor független szakértőként köteles eljárni. 

 

A könyvvizsgálói feladat-ellátással összefüggésben az összeférhetetlenségi eseteket az Ötv. az 

önkormányzati sajátosságokra tekintettel határozza meg, mely szerint nem lehet könyvvizsgá-

ló:  

a) a helyi önkormányzat polgármestere, 

b) a képviselő-testület (közgyűlés) tagja (helyi képviselő), 
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c) az önkormányzat költségvetési szervének dolgozója, továbbá 

d) az előzőekben felsorolt személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pontja). 

 

A felsorolt természetes személyek összeférhetetlensége e minőségük fennállása alatt folyama-

tosan, illetve megbízatásuk megszűnésétől számított három évig áll fenn.  

 

A könyvvizsgálói tevékenység teljes körű és eredményes ellátása érdekében az Ötv. egyér-

telműen szabályozza a könyvvizsgálót megillető jogokat, és az őt terhelő kötelezettségeket. E 

jogosítvány szerint a könyvvizsgáló különösen jogosult:  

a) betekinteni a helyi önkormányzat könyveibe, 

b) a polgármestertől és az önkormányzat költségvetési szervének dolgozóitól felvilágosí-

tást kérni, 

c) tanácskozási joggal részt venni a képviselő-testület ülésein, 

d) a képviselő-testület ülésére a polgármester köteles minden olyan esetben a könyvvizs-

gálót meghívni, mely a könyvvizsgálói véleményezési körbe tartozó ügy. 

A könyvvizsgáló – a jelentéstételi kötelezettség, illetve a vagyonvesztéssel kapcsolatos azon-

nali információs kötelezettségén túlmenően – írásban köteles bejelenteni a tevékenységet érin-

tő akadályoztatást, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal (ha akadályozó körülmény idő-

közben keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétől számított három munkanapon belül). 

 

A könyvvizsgálati jelentések, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített 

beszámolók (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénz-

maradvány- és eredmény-kimutatás) képviselő-testület elé terjesztését, majd az elfogadott 

egyszerűsített beszámolók és jelentések Állami Számvevőszékhez való megküldését az Áht. 

82. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségei-

nek sajátosságairól szóló – a 295/2001. (XII. 27.) kormányrendelet 7. §-ával módosított – 

249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 10. §-a írja elő. 

 

A Számvevőszék – noha ilyen törvényi kötelezettsége nincs – a könyvvizsgálói jelentések 

tapasztalatait a zárszámadás vizsgálatához kapcsolódva évek óta összegzi és bemutatja jelen-

tésében az OGy-nak. 

 

A könyvvizsgálat az Európai Unió több országában szerepet kapott az önkormányzatok 
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pénzügyi ellenőrzésében. Hazánkban is indokolt, hogy az ellenőrzési rendszer még szerve-

sebb része legyen.  

3. A helyi önkormányzatok – pénzügyi – belső ellenőrzése 

Az államháztartási pénzügyi belső ellenőrzésének a hatályos magyar jogrendszerben egyetlen 

definícióját ismerhetjük meg a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 

26.) Korm. rendelet értelmező rendelkezései között, mely kimondja, hogy a pénzügyi ellenőr-

zés „az adott szervezet pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számvi-

teli nyilvántartások ellenőrzése”.  

 

A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok esetében a belső pénzügyi 

ellenőrzés tekintetében a következő jogszabályokra szükséges figyelemmel lenni: 

a) az államháztartási törvényre, amely egyrészt elhelyezi a belső pénzügyi ellenőrzést a 

pénzügyi rendszerében, másrészt nevesíti az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés 

három pillérét (a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést, „a 

FEUVE –t” és a központi koordinációt, harmonizációt, szabályozást) és ezekre nézve 

megállapítja a jogi normákat, 

b) az Ötv-re, amely meghatározza a helyi önkormányzati szektorban megvalósuló belső 

pénzügyi rendszer specifikus elemét (pl. a pénzügyi bizottság kötelező megalakítását 

és annak hatáskörét), 

c) az államháztartás működéséről szóló kormányrendeletre, amely az államháztartási bel-

ső pénzügyi ellenőrzés egyik meghatározó elemét az ún. folyamatba épített előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzést (a FEUVE-t) ismerteti, 

d) a belső ellenőrzési kormányrendeletben foglaltakra, amely az államháztartási belső 

pénzügyi ellenőrzés másik meghatározó pillérének szabályait tartalmazza,  

E jegyzetben fel kell hívnunk arra is a figyelmet, hogy a pénzügyi-jogi szabályozásban a jogi 

normák igen sűrűn (esetenként éven belül is) változásoknak vannak kitéve, ezért a felsorolt 

törvények és kormányrendeletek módosítására, kiegészítésére, esetenként hatályon kívül he-

lyezésére folyamatosan figyelemmel kell lenni.   

 

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője (a helyi önkormányzat hivatala esetében a 

jegyző) köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről a vonatkozó jogszabályok, a 

pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési 

standardok figyelembevételével. 
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A helyi önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzése történhet: 

a) a helyi önkormányzati költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló, belső 

ellenőrzési feladatokat ellátó személy vagy személyek (ez utóbbi esetben a belső el-

lenőrzés funkcionálisan független szervezeti egységet alkot) megbízásával; 

b) a helyi önkormányzati költségvetési szervvel megbízási jogviszonyban álló, belső el-

lenőrzési feladatokat ellátó szervezet (cég) vagy magánszemély(ek) szerződésével; 

c) a helyi önkormányzat hivatalának belső ellenőrzési feladatokat ellátó, foglalkoztatási 

jogviszonyban álló magánszemély(ek), vagy megbízási jogviszonyban álló szervezet 

(cég) vagy magánszemély(ek) megbízásával; 

d) a helyi önkormányzat társulása által foglalkoztatott, belső ellenőrzési feladatokat ellá-

tó magánszemély(ek), vagy megbízási jogviszonyban álló szervezet (cég) vagy ma-

gánszemély(ek) szerződésével; 

e) a körjegyzőség által foglalkoztatott, belső ellenőrzési feladatokat ellátó személy(ek), 

vagy megbízási jogviszonyban álló szervezet (cég) vagy magánszemély(ek) megbízá-

sával. 

A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatnál, a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú 

városi önkormányzatnál kötelező belső ellenőrzési egység létrehozása (2007. január 1-től), 

kivéve, ha önkormányzati társulás keretében látja el a belső ellenőrzést. 

 

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költség-

vetési szervek ellenőrzéséről is. Az Áht. 121/A § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a 

jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, haté-

konyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a 

költségvetési szerv vezetője részére. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 140. § (1) e) pontja értelmében a jegyző gazdálkodási feladata és 

hatásköre keretében ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési 

szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését. A jegyző a felügyeleti jogkört az önkormányzat 

által alapított és fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában, az alapító okiratban foglalt 

jogosítványok tekintetében gyakorolhatja. Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési 

rendszer továbbfejlesztése során a felügyeleti ellenőrzés, mint fogalom, integrálásra került a 

belső ellenőrzés fogalomrendszerébe, ennek megfelelően a „felügyeleti jellegű” pénzügyi-

gazdasági ellenőrzés a belső ellenőrzés része. 
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Az Ötv. 1994. évi módosítását követően némi előrelépés volt tapasztalható a pénzügyi bi-

zottságok tevékenységében, mely a 2000 lélekszám feletti települések esetében kötelezően 

előírta a bizottság megalakulását. A Pénzügyi Bizottság véleményezési jogkörébe utalta: a 

helyi önkormányzatok költségvetési koncepcióját, költségvetési és zárszámadási rendeletter-

vezetét, előirányzat módosításra irányuló előterjesztéseket, hitelfelvételt, vagyonértékesítést. 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Az Állami Számvevőszék önkormányzati körben végzett ellenőrzési tevékenysége. 

2. A független könyvvizsgáló alkalmazása mely esetekben kötelező és mik a feladatai. 

3. A pénzügyi bizottságok önkormányzati törvényben megfogalmazott feladatai és mikor 

kötelező e bizottság létrehozása. 

4. A helyi önkormányzatok belső ellenőrzésének szabályai, szereplői. 

5. A Magyar Államkincstár önkormányzati alrendszert érintő ex-ante és ex-post ellenőr-

zési tevékenysége az állami támogatások és hozzájárulások vonatkozásában. 
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X. A köz- és magánszféra partnerség (a PPP jellemzői, területei) 

A PPP beruházások eljárási rendjének, illetve módszertanának hazai kialakítása 2004-2008. 

évekre esett. A tapasztalatok hiánya, a feladat újszerűsége, a konstrukció jogi és pénzügyi 

bonyolultsága minden központi szervnek, de különösen a projektgazdáknak komoly kihívást 

jelent(et). A PPP eljárás bemutatását azért tartjuk szükségesnek, mert az érintett helyi önkor-

mányzati testületek a „kivitelezés” időszakában és a jövőbeni üzemeltetési feladatok előtt 

vannak. 

 

Az utóbbi másfél évtized jellemző tendenciája szerte a világban – főként Európában, a társa-

dalmak elöregedési folyamatával is összefüggésben – az állami feladatok és a közszolgáltatá-

sok terjedelmének újragondolása. Szinte mindenütt hasonló problémákkal küzdenek a kormá-

nyok: egyfelől az egészségügyi, oktatási stb. szolgáltatások iránti társadalmi igények nőnek, 

másfelől csökken a munkaképes lakosság. Ugyanakkor egyidejűleg létezik jelentős munka-

nélküliség. Mind az európai demográfiai trendek, mind a jelentős munkanélküliség miatt rela-

tíve egyre kisebb központosítható bevételek állnak rendelkezésre, illetve ezek a jelenségek 

egyre több kiadást involválnak. A kormányok számára tehát olyan megoldások keresése a 

feladat, hogyan lehet magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani egyre kevesebb pénzből – 

növelni a szolgáltatások hatékonyságát – és a szűkös állami források mellé külső forrásokat 

bevonni a közszolgáltatások teljesítése végett. 

 

A közszolgáltatást nyújtani kétféle formában lehetséges: vagy erre a célra létrehozott ál-

lami vállalattal, illetve önkormányzati gazdasági társasággal vagy úgy, hogy az állam, illetve 

az önkormányzat hosszú távú szerződést köt egy magáncéggel, s az látja el a feladatot. Jólle-

het a két megoldás végeredménye, a szolgáltatás ugyanaz, a szervezeti és a finanszírozási 

forma azonban eltérő. Erre találták ki a koncessziót, amely Magyarországon is már legalább 

100 éve létezik. A köz- és magánszféra partnersége (Public Private Partnership, a továb-

biakban PPP) újkori konstrukciója, amely legrégebben és legnagyobb mértékben az angol-

szász területen terjedt el. Ezért a fogalmi meghatározások is többnyire innen erednek és a pro-

jektek eredményességéről is leginkább innen van tapasztalat, hiszen nagy hangsúlyt helyez-

nek a megvalósult projektek utólagos értékelésére is. 
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Ami a terjedésének történetét illeti, elmondható, hogy általános értelemben a PPP a privatizá-

cióhoz hasonló előnyöket kínál. A privatizáció azonban azokon a területeken ment a legmesz-

szebb, ahol a közszektorban a tradicionálisan magánvállalkozások által végzendő árutermelés 

és szolgáltatásnyújtás volt a jellemző és kívánatos volt a nagyobb verseny. Az infrastruktúrát 

érintően – az ismert közgazdasági okok miatt – a privatizáció lendülete más országban is álta-

lában sokkal kisebb volt. Jóllehet Magyarországon az 1990-es évektől széles körű privatizáció 

történt a kereskedelemben, a közszektorok kulcsterületein – a gáz- és olajiparban, a víz- és 

csatornaszektorban, a légi közlekedésben, a kultúra, az oktatás, és az egészségügy területein – 

a privatizáció a vállalatok/intézmények monopolpozíciója és stratégiai fontossága miatt nem 

volt széles körű. 

 

A privatizációs programokat megvalósító országokban jelentkezett így az a dilemma, hogyan 

lehet finanszírozni a „megmaradt infrastruktúra” működését és kiegészítő fejlesztését az ál-

landósult költségvetési forráshiányok közepette. Erre ad egy lehetséges választ a PPP.  

 

A PPP-megoldások – a projekt egyes szakaszait: tervezés, kivitelezés, finanszírozás, működ-

tetés – és jelentős finanszírozási és üzemeltetési kockázatokat is rónak a magánszférára. 

 

A PPP-konstrukció legfontosabb elvárt előnyei tehát a magasabb színvonalú, olcsóbb, vagyis 

gazdaságosabb szolgáltatásban, valamint a költségvetés kímélésben rejlik, abban, hogy a 

szükséges beruházások egyszeri terhei több évre szóló jövőbeli fizetések formájában szétterít-

hetők. Ezen kívül nem elhanyagolható az sem, hogy a megvalósult beruházás élénkítő hatása 

következtében javítja a makrogazdasági mutatókat: serkenti a gazdasági növekedést és a 

munkaerő piacot.  

 

Hazánkban is a PPP a köz- és magánszféra olyan – többnyire fejlesztési – együttműködését 

jelenti, amelyben a közfeladathoz kötődő tervezési, építési, működtetési és finanszírozási fel-

adatokat az állam/önkormányzat a megszokottnál nagyobb vagy teljes mértékben és komple-

xebb módon bízza a magánszektorra.  

 

Magyarországon a PPP célja az állami/önkormányzati felelősségvállalás feladása nélkül olyan 

közösségi, akár társadalmi célok megvalósítása, ahol szükség van a magánszféra hatékonysá-

gára, illetve a fejlesztés terheinek és kockázatainak a magánszektorral való megosztására. A 

rendszer financiális előnye, hogy az állam/önkormányzat az egy összegben jelentkező fejlesz-
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tési kiadásokat előre tervezhető részletekben fizesse meg. 

 

A PPP-beruházások általános jellemzője a viszonylag hosszú időtáv (20-30 év), valamint az, 

hogy a magánszektor nemcsak az adott beruházás megvalósításában vállal szerepet, hanem a 

közszolgáltatás nyújtásának felelőssége is rá hárul. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy az állam és az igénybevevő számára is az a kedvezőbb megoldás, ha ugyanaz a cég építi 

meg és működteti az adott közszolgáltatást nyújtó létesítményt. A PPP konstrukció esetén a 

közszféra (állam, önkormányzat), mint a szolgáltatások (vissza) vásárlója lép fel. 

1. PPP modellek, szerződések jellemzői, életciklus, kockázatok 

A PPP konstrukció jellemzően három szereplős: 

a) Állam, vagy önkormányzati szerv (megrendelő), 

b) A fejlesztés kivitelezője és üzemeltetője (a magánszféra részéről jelentkező beruházó), 

c) A forrásokat rendelkezésre bocsátó pénzintézet (finanszírozó) 

A PPP szerződések jellemzői 

a) A közszféra a közfeladatok ellátását a magánszférára bízza; 

b) Az állam/önkormányzat feladata a projekt pontos meghatározása, a szolgáltatás minő-

ségének meghatározása, az árazási politika kialakítása, az ellenőrzési és monitoring 

feladatok ellátása; 

c) A magántársaság feladata a beruházás tervezése, megépítése, működtetése, illetve 

(legalább részben) a projekt finanszírozása. 

A PPP projektek jellemző életciklusa 

a) A projekt előkészítése (projektterv, szerződéses konstrukció kialakítása, álla-

mi/önkormányzati befogadási eljárás lebonyolítása, közbeszerzési eljárás előkészíté-

se); 

b) Közbeszerzési eljárás lefolytatása és a szerződés véglegesítése; 

c) Projekt végrehajtása (monitoring, szolgáltatási díj esetleges korrekciója). 

 

A PPP megvalósítására jellemzően – a nemzetközi tapasztalatok szerint – egy projekttársasá-

got hoznak létre (Special Purpose Company, SPC), amelynek menedzsmentjét a magánszek-

tor biztosítja. A PPP-projektek megvalósítására alapvetően négyféle szerződéses modell lé-
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tezhet annak függvényében, hogy az egyes feladatokból mennyit vállal magára a magánbefek-

tető: 

a) tervezési és megépítési (DB – design and build) 

b) tervezés, megépítés és üzemeltetés (DBO – design, build and operate) 

c) tervezés, megépítés, üzemeltetés és finanszírozás (DBFO – design, build, finance and 

operate) 

d) koncesszió 

A PPP kockázatok megoszlása minden konstrukcióban nagy jelentőségű. Három fő kocká-

zati csoporttal kell számolni: 

a) Építési (construction risk): rejtett hibák, átadási határidő csúszása, költségek túllépése, 

negatív környezeti hatások; 

b) Rendelkezésre állási (availability risk): a szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi pa-

raméterei nem felelnek meg az előírt biztonsági és minőségi standardoknak, negatív 

környezeti hatások; 

c) Keresleti (demand risk): a kereslet általános ingadozása, kivéve amelyeket az állami 

tevékenység okoz. 

Magyarországon a PPP konstrukció pénzügyi-jogi szabályozása nem teljes körű, ezért a gya-

korlatban egységes eljárási rend nem alakulhatott ki. A következő folyamat-ábrán a „legjel-

lemzőbb” működési modell kerül bemutatásra. A modellből is látható, hogy a „konstrukció” 

pénzügy-jogilag körültekintő előkészítést és még körültekintőbb lebonyolítást igényel. 

Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a megbízónak nem csak körültekintőnek kell lennie, 

hanem alapos pénzügyi jövőképpel is kell rendelkeznie, mert a beruházás jelen értékén felül 

több évtizedes üzemeltetői kockázatot is vállalnia kell. 
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A PPP beruházások magyarországi legjellemzőbb működési modellje a következő ábrá-

val szemléltethető: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PPP beruházásokhoz kapcsolódó díjfizetés lehetséges módozatai: 

Az állam/önkormányzat egy egyösszegű, folyamatos, jól tervezhető szolgáltatási díjat fizet a 

szerződés időtartama alatt. Ez a szolgáltatási díj csak a benne szereplő infláció változásait 

követve változhat. Az állam/önkormányzat a projekt szerződés alapján vállalt szolgáltatási díj 

meghatározásakor mindig figyelembe veszi a projekt bevételeit is. A keresleti kockázat – köz- 

és magánszféra közötti – megosztása alapján az alábbi díjfizetési formák valósíthatók meg: 

 

Rendelkezésre állási díj: Az állam/önkormányzat a nyújtott szolgáltatás minőségi és mennyi-

ségi paramétereitől függő díjat fizet a magántársaságnak, nem megfelelő rendelkezésre állás 

esetén – a szerződésben előre rögzített algoritmusok alapján – a díjból levonásokat eszközöl. 

A díjfizetés tehát független a szolgáltatás igénybevételétől, a magánszektor ebben az esetben 

nem vállal keresleti kockázatot. (pl.: M6 autópálya építése) 

 

Árnyékdíj: Az állam/önkormányzat a keresleti kockázatot megosztja a magánbefektetővel 

anélkül, hogy a szolgáltatás igénybe vevőit díjakkal sújtanák. Az állam/önkormányzat a szol-
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gáltatás igénybevételével arányos díjat fizet a magántársaságnak, általában egy előre megálla-

pított felső határig. 

 

Valódi díj: A magántársaság díjbevétele a szolgáltatás tényleges igénybe vevőitől származik, 

tehát ő állja a teljes keresleti kockázatot. A magántársaság maga állapíthatja meg a díjszedési 

stratégiáját, az államot/önkormányzatot a projekt működési ideje alatt már nem terheli fizetési 

kötelezettség. A valós díjak alkalmazásának feltétele, hogy a díjak megfelelő bevételt biztosít-

sanak a magántársaságnak. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatás iránti kereslet 

megfelelő, illetve ha osztható szolgáltatásról van szó, amelynek használatából kizárhatók 

azok, akik nem fizettek. 

Az állam és a magánszféra együttműködésének hagyományos modellje:  

a) szolgáltatási szerződések 

b) Az állam meghatározott szolgáltatás nyújtásával bíz meg versenyeztetés alapján egy-

egy magántársaságot. A szolgáltatás egészének a menedzselése az állami felelősségi 

körben marad. 

c) üzemeltetési szerződés 

d) Az eszköz üzemeltetéséért és menedzseléséért is a magántársaság vállal felelősséget. 

A beruházási döntések és a felelősség továbbra is a közszférában marad. 

e) lízingbe adás 

Az állami tulajdonban maradó eszköz működtetéséért és a karbantartásért vállal felelősséget a 

lízingelő, egyben megveszi a jogod a működtetésből származó haszonra. Az állami partner 

felelőssége marad a beruházási-, fejlesztési döntések meghozatala, a magánpartneré pedig a 

működés és a működtetés hatékonysága. 

2. A PPP projektek alkalmazásának lehetséges területei  

Az önkormányzatok beruházási igénye mindig meg fogja haladni a rendelkezésre álló pénz-

ügyi lehetőségeket, mivel az önkormányzatok számára kötelezően előírt, valamint az általuk – 

a helyi igények jelentkezésének megfelelően – önként vállalt feladatok finanszírozásához a 

helyi és központi pénzeszközök nem elegendőek. Az államháztartás önkormányzati alrendsze-

re elsősorban azt hangoztatja, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozási elégtelenségé-

nek oka az államháztartás alrendszerei közötti aránytalan forráselosztás. Ugyanakkor – a köz-

ponti költségvetéshez hasonlóan – az önkormányzatoknál sem alakult ki a rendelkezésükre 

álló (központilag átadott, helyi szinten realizálható, valamint pályázati úton elnyerhető) köz-
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pénzek hatékony felhasználására való törekvés, valamint nem alakultak ki olyan döntési me-

chanizmusok, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a fejlesztési feladatok megvalósítása 

során a leghatékonyabb megoldási módozatokat válasszák ki a döntések meghozatalára jogo-

sult képviselő-testületek. A rendelkezésre álló fejlesztési források, a közfeladatok ellátáshoz 

szükséges infrastrukturális háttér, valamint annak működtetéséhez szükséges források biztosí-

tása között fennálló negatív különbözet elsősorban arra vezethető vissza, hogy az államháztar-

tási reformfolyamatok lassú előrehaladása miatt még mindig nem történt meg a közszféra által 

ellátandó feladatok újragondolása.  

 

A konstrukció Magyarországon kiemelten a közmű- és infrastrukturális ellátottság javításában 

segíthet.  

 

Fontos kiemelni, hogy az Eurostat 18/2004. évi határozatában foglaltak szerint a PPP konst-

rukcióban a magánpartner által létrehozott eszközöket akkor lehet az államháztartási szektor-

ban mérlegen kívüli tételként besorolni, ha az építési kockázatot a magánpartner viseli, vala-

mint a rendelkezésre állási és a keresleti kockázat legalább egyike vagy ezek részelemeinek 

többsége ugyancsak a magánszférát terheli. (2010-től az új nemzetközi számviteli irányelvek 

átvétele következtében – az Áht. módosításával – a PPP beruházások államháztartási körön 

kívüli elszámolhatósága is megszűnik, vagyis már terhelni fogja a hiányt.  

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) pontja szerint felsorolt ön-

kormányzati közszolgáltatások közül a következő területeken indultak projektek, a magán- és 

közszféra együttműködésében: 

a) Szociális bérlakás építés; 

b) Víz- és csatorna beruházás; 

c) Szilárd hulladékgazdálkodás; 

d) Sportlétesítmények létrehozása; 

e) Fürdő, gyógyfürdő komplexumok építése és működtetése. 

Az ÁSZ vizsgálati tapasztalatok alapján elmondható, hogy elsősorban a piacosított közszol-

gáltatások esetén lehet hatékony a PPP konstrukció, ahol a keresleti kockázat nagyobb hánya-

da a szolgáltatás igénybevevőjére hárítható és a projekt megtérülését és üzemeltetését biztosí-

tó szolgáltatási díjnak csak kisebb hányadát (50%-nál kevesebbet) kell a közszférának visel-

nie. A PPP konstrukciót csak akkor indokolt választani, ha ez a beruházási megoldás gazda-
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ságosabb a hagyományos állami/önkormányzati beruházásnál.  

 

Végül fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy a közcélú igénybevételre való rendelkezést az 

ún. szolgáltatási (üzemeltetési) szerződésekben – a magánpartner és az önkormányzat között – 

egyértelműen kell érvényesíteni. 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. A PPP konstrukció kialakulása (szükségessége). 

2. A PPP konstrukció szereplői, a szerződések jellemzői és a PPP kockázatok megoszlása. 

3. A PPP projektek alkalmazásának lehetséges területei az önkormányzati alrendszerben. 
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XI. Korrupciós kockázatok az államháztartás helyi önkormányza-

ti alrendszerében,  

A korrupció az egyik legnehezebben kezelhető káros társadalmi jelenség. Jellemzője, hogy 

súlyos (nemzet)gazdasági károkat okoz, gátolhatja a fenntartható fejlődést, s elterjedtsége 

különösen ártalmas lehet az ország nemzetközi presztízse szempontjából. Negatív hatásai a 

gazdasági válság időszakában fölerősödnek, s fokozottan hátrányosan érintik a nem kellően 

stabil nemzetgazdaságokat. A korrupció ellen folytatott sikeres, államilag szervezett küzdelem 

egyik fontos kérdése a korrupciós kockázati tényezők feltárása, értékelése, valamint azok jogi 

és jogon kívüli eszközökkel történő kezelése, megszüntetése. A társadalmi, gazdasági fejlő-

déssel párhuzamosan a korrupciós helyzetek és magatartásformák is változnak, ezért a kor-

rupciós kockázati tényezők rendszeres – a gyakorlati ellenőrzési tapasztalatokra alapozó - 

feltárása különös jelentőséggel bír. Habár a korrupciónak a társadalmi, gazdasági életben 

számos oka és előfordulási formája van, a szakmai tapasztalatok tükrében megállapíthatjuk, 

hogy az államháztartás egyes alrendszereihez kapcsolódó tevékenységek során a korrupciós 

kockázati tényezők és összefüggések sajátos, az adott alrendszerre jellemző vonatkozásai raj-

zolódnak ki.  

 

Mindezek tükrében jelen összegzés célja, hogy a gyakorlati, szakmai tapasztalatok hasznosí-

tásával röviden számba vegye azon legjellemzőbb korrupciós kockázati tényezőket, amelyek 

az államháztartás önkormányzati alrendszerének gazdálkodásához kapcsolódnak, illetve az 

államháztartáson kívüli támogatások rendszerében „megjelenhetnek”. Tapasztalatok szerint a 

korrupciós kockázati tényezők, a korrupció okai - szerteágazóságuk ellenére - viszonylag jól 

körülhatárolható csoportokba sorolhatók. Már előzetesen rámutatva egyes problémás gócpon-

tokra is. 

1. Mi a korrupció 

A fogalmi tisztázás rendkívül fontos a korrupciós lehetőségek feltérképezése szempontjából.  

Az Európa Tanács Strasburgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgár Jogi 

Egyezményének kihirdetéséről szóló 2004. évi L. törvény szerint a korrupció fogalma: 

„…megvesztegetés, egyéb jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb 

jogtalan előny közvetlen vagy közvetett kérése, felajánlása, adása vagy elfogadása, amely a 

megvesztegetés, egyéb jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb jogta-
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lan előny elfogadójától elvárt kötelesség vagy magatartás megfelelő teljesítését akadályozza.” 

 

A Korrupció Magyarországon című kiadvány egyes szerzőinek meghatározása: 

 

„Minden olyan cselekedet korrupciónak tekinthető, amikor egy döntési pozícióban lévő sze-

mély adott téren meglévő hatalmát nem az általa képviselt szervezet, hanem személyes céljai 

érdekében használja fel.” (Terták Ádám) 

 

„A korrupció a hivatali pozíció magánérdekre történő felhasználása, jogtalan előnyök biztosí-

tása, gazdasági vesztegetés.  

 

Mögöttes oka: a korrupt erkölcsi szemlélet, a hivatástudat hiánya, lelepleződés csekély veszé-

lye, ellenőrzés gyengesége, túlzott szabályozás, bürokrácia, rosszul fizetett közszolgálati és 

gyenge igazságügyi rendszer.” (Dr. Bencze József – Dr. Balaska Andrea) 

 

„A korrupció a közéletben mutatkozó romlottságot, különösen az állami, társadalmi szervek 

vezetőinek, vagy alkalmazottainak megvesztegethetőségét jelenti.” (Dr. Cserta Zoltán) 

 

„A korrupció jellemzője, hogy valamilyen – politikai, állami, (köz-)gazdasági, morális – hata-

lom letéteményesének a hatalom delegálásában megnyilvánuló bizalmával a delegált hatalom 

birtokosa önérdekből úgy él vissza, hogy azt nem a delegáló elvárásai szerint gyakorolja.” 

(Dr. Bócz Endre) 

 

Célszerű a kormányzati döntés-előkészítés fázisában lévő – nyilvános vitára bocsátott – 

Korrupció Elleni Stratégia fogalmi megközelítését megismerni: 

 

„… a korrupció a közérdekre káros hatással bíró és a pártatlan döntéshozatal befolyásolásának 

olyan szélsőséges esete, mely aláássa a polgárok demokráciába vetett bizalmát, gyengíti a 

jogállamiságot, akadályozza és gátolja a gazdasági, társadalmi fejlődést, a stabilitást és a fenn-

tartható fejlődést… 

 

….A korrupció privát előnyszerzés céljából tanúsított, előzetesen definiált jogi vagy etikai 

szabályokba ütköző olyan magatartás, melynek során személy vagy személyek: 
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a) a rájuk ruházott közhatalommal élnek vissza, 

b) avagy a közintézmények működésével kapcsolatos rendellenességeket okoznak, 

c) vagy közpénzek felhasználásával kapcsolatosan tanúsítanak olyan magatartást, 

hogy ezáltal társadalmilag és/vagy jogilag tiltott kedvezmények keletkeznek.” 

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) előzetes tanulmánya szerint: „E korrupciós fogalomba 

ilyen módon beletartoznak: a vesztegetés, a befolyással üzérkedés, a hivatali visszaélés, az 

összeférhetetlenségi szabályok megsértésének különböző esetei, továbbá a különféle munka-

jogi együttalkalmazási tilalmak, a választójogi, adózási és közbeszerzési szabályozásba ütkö-

ző esetkörök, valamint az illegális lobbizás és pártfinanszírozás. 

 

Szintén e fogalom alatt értendők egyes tisztességtelen, jó erkölcsbe ütköző és színlelt (leple-

zett) szerződések, amelyek esetében az egyik oldalon közhatalmi szereplő áll. 

 

A fogalom emellett minden olyan tevékenységet a stratégia alkalmazási területébe von, amely 

valamilyen döntéshozó személy vagy intézmény szakszerű, feladatszerű, pártatlan döntési 

lehetőségét negatív módon befolyásolja.” 

 

A korrupció elleni feladat fontosságát jelzi, hogy a Transparency International által közzé-

tett, úgynevezett korrupció-érzékelési index szerint 2008-ban Magyarországon romlott a 

helyzet, és így az ország a 39. helyről a 47. helyre csúszott vissza a 180 államot tartalmazó 

listán. 

 

A Corvinus Egyetem kutatói a 2009. márciusban közzétett elemzésükben rámutattak: a nyil-

vánosságra került visszaélések között egyre nagyobb arányban vannak „többszereplős, láncba 

szerveződő korrupciós esetek”, ami alapján arra következtetnek, hogy „a korrupciós ügyletek 

egyre inkább mutatják az intézményesülés jegyeit”. 

 

Az interjúkból kiderül: az állami megbízásoknál 10-20 százalék körül „mozog” a korrupciós 

díj. 

A korrupció ellenes küzdelem jegyében született „Az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrup-

ció elleni Egyezménye” (kihirdette a 2005. évi CXXXIV. törvény) melynek legfőbb célja 

„…elősegíteni a közügyekben és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületességet, a 
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számonkérhetőséget és a közügyek és köztulajdon helyes kezelését.” 

2. Korrupciós térkép a helyi önkormányzati területről 

Az adófizetők pénzének jelentős hányadát használja fel a helyi önkormányzati alrendszer. A 

2009. évi 3500 milliárd forint helyi önkormányzati együttes kiadás az államháztartásnak 

mintegy negyedét, a megtermelt összterméknek pedig nyolcadát képviseli. 

 

A korrupciós lehetőség szempontjából – mint ahogy általában sem – a közel 3200 helyi ön-

kormányzat nem egynemű szervezet: a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző, a hivatal 

egyformán színtere egy-egy önkormányzat tevékenységének. Így ezek együttesen és külön-

külön is érintettek lehetnek korrupciós cselekményben (a mintegy 1000 körjegyzőség, a 173 

többcélú kistérségi társulás, valamint a több száz egyéb társulás úgyszintén).  

 

Az áttekintés a különböző színhelyeket nem elemzi, de a későbbi vizsgálatok ilyen differenci-

álást is figyelembe vehetnek.  

 

A helyi önkormányzati alrendszerben előforduló korrupciós területek: 

 

Központi (pályázati) támogatások – beleértve az EU támogatásokat is – elérése. 

 

Önkormányzati cél:  

a) a működési (személyi, dologi) feltételek javítása, 

b) a vonalas (közművek) és humán (oktatási, egészségügyi, szociális, stb. célt szolgáló) 

infrastruktúra fejlesztése. 

Sokak szerint a gazdasági feltételek romlása még inkább ösztönzi az önkormányzatokat a 

központi források elérésére. Más vélemény szerint, ha jól megy az országnak (és az önkor-

mányzatoknak), akkor még inkább indokolt a helyi fejlesztés (fejlődés). 

 

Magyarországon a hiánygazdaságnak évtizedes múltja van. Ez melegágya a különböző kijá-

rásnak, a támogatást nyújtó szervezetek megkörnyékezésének, megvesztegetésének, akár köz-

benső szervezetek segítségével is.  

 

Jogszabályok születtek a nyilvánosság erősítésére, a támogatások nyújtásában közreműködők 

vagyonosodásának vizsgálatára, a bürokrácia visszaszorítására, az engedélyezési eljárások 



 149 

egyszerűsítésére, stb. 

A gyakorlati tapasztalatok szerint azonban ezek még nem elegendőek a korrupció e területen 

történő kizárására. 

A helyi önkormányzatok által nyújtott pályázati támogatások az államháztartáson kívü-

li szervezeteknek, személyeknek; helyi önkormányzati közszolgáltatások kiszervezése 

államháztartáson kívüli szektorba; önkormányzati vagyon eladása, bérbeadása. 

 

Az igénybevevők számára előnyt jelent a pályázatot megnyerni, egy-egy jól fizető közszol-

gálgatást elvállalni, önkormányzati vagyonhoz jutni, ezért ezek eléréséért nyúlhatnak a kor-

rupció különböző megjelenési formáihoz. 

 

Az ÁSZ vizsgálati tapasztalatok az alábbi hiányosságot jelzik: 

a) a helyi önkormányzatok egy része a nyilvánosság kerülésével hirdeti meg a különböző 

pályázatokat,  

b) a normatív szabályok alkalmazása a pályázati feltételek kialakításánál még nem álta-

lános, 

c) itt is jellemző a bürokratikus eljárás, 

d) az eredményhirdetés nyilvánossága sem széles körben elterjedt,  

e) a kedvezményezettek önkormányzati elszámoltatása egy-egy támogatási, kiszervezési 

cél megvalósításáról ritka, 

f) ha az önkormányzat tudomást szerez a cél hiányos megvalósításáról, akkor sem al-

kalmaz szankciót. 

 

Önkormányzati és (nagy egészségügyi, szociális, közoktatási, stb.) intézményi megrendelé-

sek.  

 

A gyakorlatban megjelent a közbeszerzési korrupció fogalma, mely leginkább az önkormány-

zatok és intézményeik nagy értékű megrendeléseit (beruházások, eszközbeszerzések, fűtés-, 

világítás-, stb. korszerűsítések) érinti. Vagyis a közbeszerzési szabályok nem zárják ki a visz-

szaéléseket e területeken. 

 

Az ÁSZ vizsgálatok is e körben tártak fel súlyos szabálytalanságokat: ÖKOTÁM, PPP, az 
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érintett vállalkozásoknak kiszámlázott nagy összegű területhasználati díjak, beépülve a beru-

házási kiadásokba. 

 

Az ÁSZ ellenőrzéseknél fény derült arra is, hogy a megkötött vállalkozási szerződések módo-

sítása során az önkormányzatok a pót-munkákra hivatkozva magasabb szerződéses árat, hosz-

szabb kivitelezési határidőt, illetve a kivitelezők számára kedvezőbb szerződéses mellékköte-

lezettségeket határoznak meg. Ezzel párhuzamosan a vállalkozók egyéb szolgáltatásokat nyúj-

tanak, különböző vállalásokat tesznek, mellyel kölcsönös érdekviszonyokon alapuló kapcsolat 

jön létre a szerződő felek között. 

 

Az is tapasztalat, hogy a vállalkozási szerződések módosításai az alapszerződésekkel össze 

nem hasonlítható módon határozzák meg a műszaki tartalom változásait, vagy a műszaki tar-

talom módosítását nem foglalják írásba. Mindez akadályozza a támogatások célszerinti fel-

használásának, az eredetileg kitűzött célok megvalósulásának ellenőrzését. 

 

Ezek elkerülhetőek lennének, ha a szerződésmódosítás mindig ugyanolyan részletezettségű 

lenne, mint az alapszerződés. 

 

Ugyancsak probléma, hogy a beruházások megvalósításában résztvevők szerződéseiben az 

ellenőrzési és dokumentálási módok egymással nincsenek összhangban, nem tartalmaznak 

írásban foglalt biztosítékot a hibás, hiányos és késedelmes teljesítések időbeni ismertté válásá-

ra. A tervezői, műszaki ellenőri és bonyolítói szerződésekből gyakran hiányoznak a garanciá-

lis elemek. Mindezek a megvalósítás folyamatában mindkét fél számára alkupozícióra terem-

tenek lehetőséget, amely magában hordozza a korrupciós kockázatot is.  

Kollektív felelősség a helyi önkormányzati döntésekben. 

Tapasztalatok szerint az önkormányzati képviselőtestületek sok esetben – helyenként politikai 

hivatkozással – a hivatal által szakszerűen alátámasztott megoldásokkal ellentéteset fogadnak 

el. 

 

Széles körben kerülnek polgármesteri székbe, képviselőségbe vállalkozók. Ők nem ismerik, s 

nehezen fogadják el a közpénzekkel való gazdálkodás szigorú szabályait.  

 

Más helyeken pedig az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, dolgozói „uralják el” 
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a képviselő-testületet, érvényesítve intézményük kiemeltségét 

 

Az elmúlt időszakban az önkormányzati ingatlanvagyonnal összefüggő visszaélések ráirányí-

tották arra is a figyelmet, hogy a polgármester a testülettel „takarózva” hárítja el felelősségét.  

 

Sokan hiányolják a gazdasági társaságokhoz hasonló felelősségi rendszert a helyi önkormány-

zati képviselő-testületekre.  

 

Probléma az önkormányzati vezetők, képviselők, külön is a pénzügyi bizottságok tagjainak – 

az önkormányzati szabályzásban való – alulképzettsége, tapasztalat hiánya. 

 

Nem segít a törvényesség biztosításában a jegyző jelenlegi szerepe: függ a helyi képviselő-

testülettől, a polgármestertől.  

 

Ugyancsak gyengíti a törvényességet a közigazgatási hivatalok átszervezésével összefüggő 

jelenlegi állapot.  

 

A köztisztviselők hiányos képzettsége, a megfelelő szakemberek hiánya (a szűk létszámlehe-

tőségből eredően is). 

 

Különösen a kistelepüléseken kevés a képzett szakember. Az így érintett önkormányzatoknál 

ez is hozzájárulhat a rossz döntésekhez, hibás pályázati kiírásokhoz, a pályázatokban foglalt 

feltételek számonkérésének elmaradásához, stb. Mindemellett a hiányos ismeretekkel rendel-

kező köztisztviselők könnyen befolyásolhatóak. 

 

Sajnos évek óta nem sikerül előrelépni – a kistelepülések feladatainak a csökkentése érdeké-

ben – a kötelező kistérségi társulás intézményének „működőképes” létrehozatalában. 

A helyi önkormányzatok által kiadott hatósági engedélyek, az általuk megállapított 

adók. 

 

Sok évtizedes tapasztalat – akár egy-egy építési engedély megszerzésénél, akár adóelengedés-

nél – a várt előnyökért ellenszolgáltatás nyújtása. 
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Gondot jelentenek itt is a bürokratikus előírások, a nem egyértelmű helyben hozott részletsza-

bályok. Legfőképpen a nyilvánosság hiánya jelentkezik itt is. 

Fertőzött terület az egészségügy. 

Azzal a széles körben „elfogadott gyakorlattal” találkozunk, hogy az egészségügyi intézmé-

nyekben magánpraxis céljára közfinanszírozott ellátást, eszközparkot vesznek igénybe.  

 

Magyarországon a hálapénz mindennapos esemény. 

 

A közvélekedés mindezt az egészségügy alulfinanszírozottságával, az alacsony fizetésekkel 

magyarázza. 

Az önkormányzati könyvvizsgálók függetlenségének hiánya. 

Sok esetben az önkormányzati könyvvizsgáló észlel korrupciós helyzetet, az önkormányzattól 

való pénzügyi függése azonban nem ösztönzi annak testületi ülésen történő szóvátételére, nem 

különben szélesebb körű nyilvánosságra hozatalára. 

 

Hiányzik az önkormányzatok független könyvvizsgálói kontrollja. Az ÁSZ által szorgalma-

zott könyvvizsgálati rendszer bevezetése is késik. 

A belső kontroll rendszerek hiányossága. 

Sok önkormányzatnál formális, illetve nem működik a belső kontroll rendszer. Az előző pon-

tokban szereplő problémák egy része ebből is fakad. 

 

Sok helyen segített a társulási formák alkalmazása, vagy éppen az ÁSZ által e területen feltárt 

hiányosságok megszüntetése. Az önkormányzatok többségénél a folyamatos belső ellenőrzés 

működtetése a korrupciós kockázatot jelentősen csökkentené. 

3. Korrupciós kockázati tényezők az államháztartáson kívüli támogatások 

rendszerében 

E fejezetrészt kizárólag – számvevőszéki tapasztalatok ismeretében – figyelemfelhívásként 

szerepeltetjük azért, mert a választott tisztségviselők egyrészről többségében parlamenti kép-

viselők, másrészt a napi gazdálkodás folyamatában számos esetben köz- és magánalapítványi 

megbízásokat kezdeményeznek (esetenként számadási kötelezettség nélkül), illetve helyi párt-

szervezeteknek nem piaci árakon biztosítanak irodahelyiségeket, szolgáltatásokat. 
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A non-profit szervezetek állami támogatásának rendszerhiányosságai, el-

lentmondásai 

Magyarországon a non-profit szervezetek száma mintegy 75 ezer (közel hasonló számosságú 

alkalmazottal), állami támogatásának részaránya 40% fölé emelkedett. A civil társadalom 

támogatására az állami költségvetés – dinamikusan növekvő tendenciával – napjainkban 

mintegy 500 milliárd forintot fordít, melyből közel 200 milliárd forint a helyi önkormányza-

tok részaránya. 

 

Magyarországi nonprofit szervezetek 40%-a alapítványi, 60%-a társadalmi szervezet. Az ala-

pítványok 2/3-a öt tevékenységi területhez: az oktatáshoz, szociális ellátáshoz, kulturális te-

vékenységhez, az egészségügyhöz és a településfejlesztéshez köthetők. Az egyesületek köré-

ben meghatározó legnagyobb arányban a sport- és szabadidő egyesületek találhatók. A non-

profit szektorban foglalkoztatott főfoglalkozásúak száma meghaladja a 70 000 főt, és a külön-

féle szervezeteknél az önkéntes segítők száma többszázezerre becsülhető. A szektor egészé-

ben meghatározó feladattal és forrással bír a közalapítványi kör, melynél az ellátandó feladat-

ként jellemző: az oktatási, kutatási tevékenység végzése. 

 

Az alapítványok és közalapítványok költségvetésből kapott támogatásainak (lehetséges) for-

mái: 

a) az Országgyűlés által címzetten, 

b) egyedi kormányhatározattal, 

c) az éves költségvetési törvényben jóváhagyva, 

d) a fejezeti előirányzatból (pályázattal), 

e) a Nemzeti Civil alapprogramból, 

f) a Nemzeti Kulturális Alapprogramból, 

g) a helyi önkormányzatoktól, 

h) elkülönített állami pénzalapokból, 

i) az ún. közvetett támogatások (adó, vám, illeték kedvezmény) nyújtásával. 

A költségvetési, illetve önkormányzati támogatáson felül az alapítványok részesülhetnek tá-

mogatásban a csatlakozó magán- és jogi személyektől, az SzJA 1%-ából. 

 

Az ÁSZ ezredforduló óta végzett szabályszerűségi rendszervizsgálatai rámutattak arra, hogy 

az egyre jelentősebb költségvetési támogatás hatékony és célszerű felhasználása érdekében 
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nem valósult meg az államháztartási támogatások szabályszerű és összehangolt engedélyezé-

sének, felhasználásának korszerű szabályozása. Ennek hiányában nem érvényesült az „állami 

támogatásért értéket a köz számára elve”, nem működött a rendeltetésszerű felhasználás ga-

ranciális feltételét jelentő auditálási és monitoring rendszer. 

 

A hiányosságok megszüntetésére született „a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény” azzal a jogos igénnyel, hogy „a közpénzekből szár-

mazó források felhasználásával és befektetésével megvalósuló fejlesztések ügye jogi-politikai 

védelmet kapjon a pártpolitikai vitáktól, illetve a kormányzati ciklusváltásoktól”. 

 

A korrupció visszaszorítását is célzó napirenden lévő kormányzati, törvényhozási feladat: a 

közpénzügyi szabályozás korszerűsítése keretében megoldandó a civil szervezetek támogatási 

kritériumainak egzaktabbá tétele, az államháztartási támogatások költséghatékonyságának 

javítása, ellenőrzésének és nyilvánosságának fokozása. 

 

Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai azt mutatják, hogy a dinamikus növekedéshez nem igazo-

dott, ezáltal elmaradt a költségvetési támogatások szabályszerű engedélyezésének, felhaszná-

lásának korszerű törvényi, rendeleti szabályozása. A civil szervezetek jelentősebb költségve-

tési támogatásával a minőségi változások nem következtek be: így nem érvényesült a „támo-

gatásért értéket a köz számára” elve, valamint nem került kialakításra a rendeltetésszerű fel-

használás garanciális feltételét jelentő auditálási és monitoring rendszer. 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Korrupciós térkép a helyi önkormányzati területről. 

2. Korrupciós kockázati tényezők az államháztartáson kívüli támogatások esetében. 
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Összegzés  

Befejező gondolatként kell szólni arról, hogy a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesz-

tésre szorul. Elengedhetetlen fundamentum, hogy az önkormányzati és a központi feladatok 

ésszerűbb megosztása ténylegesen bekövetkezzen. 

A közel húsz esztendeje kialakított önkormányzati rendszert szinte minden elemében több 

szempontból is változtatni szükséges, amely pénzügy-jogilag egy új önkormányzati törvény 

kidolgozásával volna célszerű. Ugyanis a hatályban lévő törvényi szabályozás, illetve az ún. 

ágazati törvények által előírt kötelező közszolgáltatások és a forrásszabályozás már nem csak 

reformértékű átalakítást igényelnek. Különösen a kistelepüléseken veszélyeztetett a közszol-

gáltatás, hiszen esetenként az egyes törvények által kijelölt feladatokat a községi önkormány-

zatok részben vagy egyáltalán nem tudják ellátni. A strukturális problémák közül hangsúlyo-

zottabban rendezésre szorul a középszint megoldatlansága. 

Valószínűsíthetően a kiút nem az önkormányzatok számának csökkentésében, hanem a fel-

adatok és hatáskörök egyértelműbb és ésszerűbb telepítésében, az ágazati törvényekben előírt 

kötelező feladat-ellátás felülvizsgálatában kereshető. A racionálisabb közös feladat-ellátás 

formái – az esetek többségében gazdasági kényszer miatt is – terjedőben vannak. Mindezt 

elsősorban az önkéntesség és a pénzügyi-számviteli tevékenység „egységesebb” informatikai 

támogatottságának szélesebb körű jelenléte segítheti elő. Még várat magára az „e-

közigazgatás” térhódítása, amely a polgárbarát „szolgáltató állam” helyi szinten történő jelen-

létét biztosíthatná. 
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