
Tisztelt Képviselő-testület!

A számviteli  törvény előírásai szerint minden gazdálkodónak működéséről,  vagyoni 
helyzetéről,  pénzügyi-  és  jövedelmi  viszonyainak  alakulásáról  a  naptári  évre 
vonatkozóan beszámolót kell készítenie.
A  költségvetési  szervek  beszámolójának  (így  a  helyi  önkormányzaténak  is)  ezen 
túlmenően  többféle  igényt  is  ki  kell  elégítenie  az  államháztartási  törvény előírásai 
szerint:

- információt  kell  nyújtania  a  költségvetési  szerv  vezetői  (képviselő-testület) 
részére az intézmény (az önkormányzat) gazdálkodásáról,

- biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartások megfelelőek legyenek a felügyeleti 
szerveknek, a szükséges elemzések, illetve ellenőrzések elvégzésére,

- a  nemzetgazdasági  szintű  összesítésekhez  megfelelő  adattartalommal  kell 
bírnia.

Az éves zárszámadást december 31-ei fordulónappal kell elkészíteni és április  30-áig 
kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 
A  törvényi  előírásnak  eleget  téve  kívánjuk  a  képviselő-testületet  tájékoztatni  ezen 
előterjesztéssel,  melyhez  a  zárszámadási  rendelet  megalkotásához  szükséges 
rendelettervezetet, illetve mellékleteit csatoltuk.

Az  előterjesztés  részét  képezi  a  egyszerűsített  beszámoló  felülvizsgálata  alapján 
készített könyvvizsgálói jelentés.

A  rendelet-tervezet  mellékletét  képező  táblázatok  a  2006.  évi  jóváhagyott 
költségvetésnek  megfelelő  szerkezetben  tartalmazzák  az  elmúlt  évi  gazdálkodás 
pénzügyi előirányzatait, valamint azok teljesítését.

Az  1.  számú melléklet  tartalmazza  az  önkormányzat  2006.  évi  bevételi  főösszegét 
jogcímenként.  A 2.  sz.  melléklet  az  önkormányzati  intézmények önálló  és  részben 
önálló  költségvetési  szervenkénti  bevételi  előirányzatainak  teljesítését,  míg  a  3.  sz. 
melléklet a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését tartalmazza. Röviden elemezve az 
egyes intézményeket:

-  A  2006.  évben  már  nem  volt  olyan  intézmény,  ami  csak  állami  támogatásból 
működött volna. A Tűzoltóság részére is kellett többlet önkormányzati támogatást 
adni,  melynek  összege  6.378  e  Ft  volt. A  kötött  felhasználású  normatív 
támogatásként biztosított állami hozzájárulásból a stabil működtetés feltételei már 
kevésbé biztosítottak, az állami támogatás a dologi kiadásokat egyáltalán nem tudja 
fedezni. 

-   A Rendelőintézet  a  2006.  évben  7.604  e  Ft  összegű  önkormányzati  támogatást 
kapott,  ami  5.604  eFt-tal  haladja  meg  az  eredetileg  tervezett  összeget,  amely  a 
fűtésrekonstrukció  költségnövekedését  tartalmazta.  A  többlettámogatást  a 
felhalmozódott  kifizetetlen  számláinak  rendezéséhez,  illetve  300  e  Ft-ot  az 
egészségnevelési  program  megvalósításához  használta  fel.  Az  év  során  a  saját 
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bevételekből 3,1 millió Ft-tal több, míg az OEP finanszírozásból 4,9 millió forinttal 
kevesebb bevételhez jutott az intézmény az eredeti előirányzathoz képest. 

- Az Arany János Általános Iskolában mind a kiadási  mind a bevételi  előirányzat 
teljesítése  a  100  %  körül  mozog.  Évközben  még  2.052  eFt  önkormányzati 
támogatás  került  megállapításra  részére,  ami  a  GYIÉT  támogatást,  illetve  a 
létszámcsökkentéshez való hozzájárulást jelentette.

- A Vörösmarty Mihály Általános Iskola részére viszont a GYIÉT támogatáson kívül 
még 2.000 eFt összegű többletfinanszírozás lett folyósítva. Az év során jelentősen 
(23,6 %-kal az eredeti előirányzathoz képest) túlteljesítette a működési bevételeit, 
melyet az intézmény dologi kiadásaihoz kényszerült felhasználni. 

- A GESZ és a gazdálkodásban hozzácsatolt részben önálló költségvetési szerveknél 
a  bevételeknél  és  a  kiadásoknál  is  szinte  100  %  volt  a  teljesítés.  Évközben  2 
intézménynél  is  szükséges  volt  póttámogatást  biztosítani,  a  Napközi  Otthonos 
Óvoda és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére is 2.000-2.000 eFt-ot, 
melyen kívül még a pályázati önrészhez is kellett finanszírozást adni.

  
Az  intézményi  bevételek  1.126  millió  forintos  főösszege  100,19  %-os  bevételi 
teljesülést mutat, melyből 836 millió forint az önkormányzati támogatás, 158 millió Ft 
a TB finanszírozás és 93 millió Ft az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó 
saját bevételek összege.
A kiadási oldalon a legnagyobb tétel a személyi jellegű juttatások és azok közterhei, 
amelynek 857 milliós nagysága az intézményi összkiadások több, mint 77 %-át teszik 
ki.  A  dologi  kiadások  246  millió  forintos  összege  a  működéshez  szükséges 
legalapvetőbb  feltételek  biztosítását  tartalmazza,  ami  jóval  kevesebb  volt,  mint  az 
előző évben felhasznált összeg.

A Polgármesteri  Hivatal  2006.  évi  költségvetésében realizálódó 2.150 millió  forint 
bevételből  2.097  millió  forint  lett  felhasználva  az  önkormányzati  működésre, 
városüzemeltetésre,  különböző  támogatásokra,  fejlesztési  hitelek  törlesztésére, 
valamint felhalmozási kiadások teljesítésére.

Az elmúlt évben teljesített bevételek döntő részét az átengedett bevételek és az állami 
támogatás tette ki. A személyi jövedelemadó-bevételt  az állami támogatással együtt 
célszerű  vizsgálni,  ugyanis  együtt  mutatják  a  központi  költségvetésből  származó 
források  alakulását.  Ezen  szabályozott  források  nagysága  az  előző  évihez  hasonló 
nagyságrendű volt,  1,4 %-kal volt több, mint tavaly,  viszont ezen növekmény nagy 
része  a  felhalmozási  kiadásokhoz  kapcsolódik,  amely  a  következő  kiadásokat 
finanszírozta: útfelújítás, szelektív hulladékgyűjtő autó vásárlás, települési folyékony 
hulladékot befogadó műtárgy megépítése, lentikápolnai kerékpárút megépítése stb…

A különböző jogcímeken kapott állami támogatások alakulása, illetve elszámolása a 9. 
sz. mellékletben külön is bemutatásra kerül.

A szabályozott forrásokat nagyságrendileg a felhalmozási és tőkejellegű bevételekből, 
valamint a helyi adókból realizált összeg követi. A felhalmozási bevételek 73 %-ban 
teljesültek.  A  helyi  adóból  befolyt  bevételek  12  %-kal  haladták  meg  a  tervezett 
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előirányzatot, a többletbevétel az iparűzési adónál mutatkozik, amiből 27 millió Ft-tal 
folyt be több. A gépjárműadónál a befolyt összeg megfelel a tervezettnek, 44 millió Ft-
os összeggel.

Szerényebb  nagyságú  bevétele  származott  az  önkormányzatnak  a  különböző  saját 
bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a kölcsön-visszatérülésből, valamint az előző 
évi pénzmaradvány felhasználásából.

A Hivatali költségvetésben szereplő kiadások főbb teljesítési adatai az egyes kiadás 
nemek  között  az  alábbiak  szerint  különülnek  el:  személyi  jellegű  kiadások  és 
közterheik  216  millió  forint,  dologi  és  folyó  kiadások  342  millió  forint, 
támogatásértékű  kiadások  és  pénzeszközátadások  149  millió  forint,  felhalmozási 
jellegű kiadások és felújítások 483 millió forint, fejlesztési hitelek törlesztése 25.464 
millió forint. A 2006. évben a működéshez 139 millió Ft összegű folyószámlahitelt 
kellett  felvenni,  melyből  44 millió Ft-ra a pályázati  összegek megelőlegezése miatt 
volt szükség.

Az  önkormányzati  szintre  összesített  pénzforgalmi  adatok  2,456  milliárd  forint 
bevételi teljesülése mellett  2,386 milliárd forint az elmúlt évben  teljesített kiadások 
összege.  A  két  adat  közötti  különbség  vizsgálatakor  nem  szabad  figyelmen  kívül 
hagynunk a költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások hatását.

Lenti Város Önkormányzatának 2006. évi működési és felhalmozási bevételeinek és 
kiadásainak mérlegét a 12. sz melléklet tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy amíg 
működési kiadások összege meghaladja a működési jellegű bevételek összegét, addig a 
felhalmozási bevételek és kiadások vonatkozásában fordított a helyzet. A számadatok 
mutatják, hogy a felhalmozási jellegű bevételekből – az 555  millió forint felhalmozási 
kiadáson túl - a működési kiadások egy része is finanszírozva volt.  

A  felhalmozási  kiadások  közül  a  2006.  évben  megvalósított  felújításokat  és  a 
beruházásokat tételesen a 6. számú melléklet részletezi.

A pénzmaradvány alakulását, illetve elszámolását a 4. számú melléklet tartalmazza. A 
60 millió forint összegű záró pénzkészletből 8 ezer forint az aktív és passzív pénzügyi 
elszámolások  miatti  növelő  tétel.  A  tárgyévi  helyesbített  pénzmaradvány  ennek 
következtében önkormányzati szinten 60,4 millió forint volt.
Az intézmények jóváhagyott éves támogatási előirányzata teljes összegben kiutalásra 
került.
Az  intézmények  melléklet  szerinti  felhasználható  maradványából  a  2007.  évi 
költségvetésben  visszatervezésre  nem  került  összeget  a  2006.  évben  vállalt 
kötelezettségek kiegyenlítésére javaslom fordítani.

Az  önkormányzat  vagyonának  alakulását  az  5.  sz  mellékletben  szereplő  2006. 
december  31-i  fordulónappal  elkészített  mérleg  adataiból  elemezhetjük.  A  mérleg 
főösszeg értéke 13.225 millió forint, ami szinte megegyezik az előző évi összeggel. 
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Részletesebben  áttekintve  az  önkormányzat  mérlegadatain  belül  az  egyes  vagyoni 
elemeket megállapítható, hogy a tárgyi eszközöknél elszámolt értékcsökkenés összege 
több volt, mint a 2006. évben megvalósult beszerzés, létesítés, valamint a tárgyévben a 
kötelezettségek összege is jelentősen megnőtt, ami abból is adódik, hogy a pályázati 
összegeket folyamatosan meg kellett előlegezni, melynek évvégi összege is jelentős.
A  forgóeszközök  értéke  az  önkormányzat  vagyonából  csupán  1  %-ot  képviselnek, 
összegszerűen  azonban  az  előző  évhez  képest  2.679  eFt-tal,  azaz  1,9  %-kal 
csökkentek. 
Az önkormányzat 2006. évi vagyonának forrása is az előző évihez hasonló összegű, 
ezen belül a saját tőke összege 2 %- kal csökkent.
A tartalékok 60 millió Ft-os összege szintén hasonló nagyságrendű, mint az előző évi.
A kötelezettségek összege 190 %-kal nőtt, tárgyévben esedékes szállítói kötelezettség 
összege 47 millió Ft, volt, míg a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 
összege 40 millió Ft volt 2006. december 31-én.

Lenti Város Önkormányzatának 2006. évi hitelállomány alakulását a 8. sz. melléklet 
mutatja be. A fejlesztési hitelek záró állománya 154 millió forintra nőtt, a tárgyévben 
esedékes törlesztő részletek kiegyenlítésre kerültek, évközben 94,9 millió Ft összegű 
hitel került felvételre az MFB hitelkonstrukció keretében. A tárgyévi hitelfelvétel nagy 
része a lentikápolnai kerékpárút megépítéséhez, útfelújításhoz, laktanya infrastruktúra 
kiépítéséhez és rehabilitációjához kapcsolódott.
A  folyószámlahitel  keret  összege  350  millió  Ft  volt,  melyből  folyamatos  volt  a 
pályázati  támogatások  megelőlegezése.  Évvégén  138,9  millió  Ft  összegű 
folyószámlahitel került felvételre, így az előző évi 103 millió Ft-os felvétellel együtt 
242  millió  Ft  lett  a  hitelállomány,  melyből  44  millió  Ft  kapcsolódik  pályázati 
megelőlegezésekhez.

Összességében  értékelve  az  önkormányzat  elmúlt  évi  gazdálkodási  adatait 
megállapíthatjuk, hogy az eredeti költségvetésben számszerűsített bevételek tervezése 
reális  volt,  illetve  a  vállalt  kötelezettségek  nagy  részének  sikerült  eleget  tenni,  az 
adósokkal  szembeni  kötelezettség  összegét  eredményes  behajtással  sikerült 
lecsökkenteni,  viszont a kötelezettségek összege jelentősen megnőtt,  melynek egyik 
oka, hogy jelentősebb beruházások valósultak meg az elmúlt évben.
Annak  ellenére,  hogy  az  önkormányzat  2006.  évben  az  előző  évihez  hasonló 
nagyságrendű összegű állami támogatást kapott, valamint az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretéből is sikerült támogatást szerezni 
az  önkormányzat  működőképességét  meg tudtuk  őrizni,  az  intézmények zavartalan 
fenntartását  póttámogatással  biztosítani  tudtuk.  Több pályázaton sikerült  támogatási 
összeget elnyerni, melyek megvalósítása már a korábbi években elkezdődött, viszont a 
nagyobb kiadások áthúzódtak 2007. évre. Szükség van arra, hogy a város fejlődése 
érdekében a pályázati lehetőségek ezután is maximálisan ki legyenek használva.

 
L e n t i, 2007. április 4.

4


