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A pártkiadvány ismeretlen szer-
zőjének megfogalmazása szerint 
„a jelenlegi ciklus első jelentős 
aktusa a gazdasági programnak 
az új polgármester – T. Mészáros 
András – eskütételéhez kötődő 
ismertetése. Ebben alapvető meg-
állapításként szerepelt, hogy a 
várost 3,8 milliárd forint kötele-
zettség és adósság terheli… Ezzel 
szemben a 2006. évi gazdálkodás 
zárszámadásáról szóló 19/2007. 
(IV.21.) Ök. számú rendelet 3.§/1. 
bekezdése szerint az önkormány-
zat bevételei 12 038 243 000, míg 
kiadásai 10 931 969 forintot tettek 
ki a 2006. évben. A többlet 1 106 
274 000 Ft. A közgyûlés elfogadta 
2007. április 19-i ülésén, aláírta: 
T. Mészáros András polgármes-
ter”.

A fenti megállapításokról nem 
nehéz eldönteni, hogy a hiány 
és a zárszámadási rendeletben 
szereplő bevétel ilyen összeha-
sonlítása tipikusan almát kör-
tével történő összehasonlítás 
esete.

 „A polgármesteri tisztség 
átadás-átvételekor jegyzőkönyv 
készült, amelyben rögzítették 
a város pénzügyi helyzetét a 
rendelkezésre álló adatok alap-
ján. A jegyzőkönyv melléklete 
szerint – amelyet a régi és az 
új polgármester is aláírt – az év 
végéig 2.231 millió forint finan-
szírozási igényt tártak fel, ame-
lyet a várható bevételekből nem 
lehet fedezni. Ezen kívül 1.571 
millió forint banki hitelt leltá-
roztak fel. Ezt összesítve 3.802 
millió forint az az összeg – az 
egyéb pénzügyi kötelezettségek 
nélkül –, amelynek a kifizetését 
átadták az új közgyûlésnek”. 

A 2006. októberi közgyûlésen 
előterjesztett anyagban szere-
pel, hogy a polgármesteri tiszt-
ség átvétele alkalmából a kije-
lölt szakértőkkel és a hivatal 
érintett vezetőivel elemzésre 
került az önkormányzat pénz-
ügyi helyzete. Az előterjesztés 
szerint a munkatársak válto-
zatlan feltételekre kidolgozták 

a pénzügyi helyzet alakulását 
2006. októbertől decemberig, és 
a havi Cash-Flow terv mellékle-
téből kiderült, hogy december 
hónapra finanszírozhatatlanná 
vált volna az önkormányzat és 
intézményei, és pénzügyi vál-
ságba került volna a város.

A kialakult helyzet elemzé-
se során az is kiderült, hogy 
az elemzéssel 2005. évre kell 
visszanyúlni, amikor az elfo-
gadott költségvetési előirányza-
toknál fejlesztéscélú beruházás 
és felújítás nem került olyan 
mértékben tervezésre, hogy 
az elvárható igényekre fedeze-
tet nyújtson. Az intézmények 
mûködése előirányzat szinten 
biztosított volt. Az év közbeni 
fejlesztési igények megvalósítá-
sa érdekében azonban a pénz-
eszközöket átcsoportosította a 
hivatal az intézményi területről 
fejlesztési és beruházási terüle-
tekre. Ezek a fejlesztési terüle-
tek elsősorban az utak kőporos 
szórása illetve mart aszfaltos 
javítása, továbbá az „új” köz-
terület-fenntartó intézmény 
kialakítása, eszközellátása 
volt. Jelentős forrást vont el az 
ÉVÁÉP Kht. tartozás-átvállalása 
is. Év végére mérleg szerint 929 
473 000 Ft tartozást halmozott 
fel a hivatal és a hozzá tartozó 
intézmények. A legjelentősebb 
hiány az alábbi intézmények-
nél jelentkezett: Intézményi 
Gondnokság 170 205 899 Ft, 

közelebbről a pénzmaradvány, 
a zárszámadási rendelet és az 
adósság közötti összefüggése-
ket. Már az elején szögezzük 
le, hogy a zárszámadási rende-
letekben a hivatkozott számok 
legnagyobb része (pénzmarad-
vány, bevételek-kiadások közöt-
ti különbség) általában abból 
szokott adódni, hogy vannak 
naptári éven áthúzódó beruhá-
zások. Ilyen konkrét eset példá-
ul a RÁVNA projekt. Amikor az 
önkormányzat 2008-ban beadta 
a pályázatot, akkorra jogszabá-
lyok szerint be kellett állítani 
670 millió forintot a 2008-as 
költségvetésbe, mint várha-
tó kiadást. Ez a tétel növelte 
a 2008-as zárszámadásban az 
áthúzódó tételek értékét, mert 
2008-ban még nem tartott ott, 
hogy el tudjon indulni, ugyanak-
kor 2009-ben szintén be kellett 
állítani az összeget a kiadások 
közé. Abban az évben zajlott 
a szerződéskötés és a közbe-
szerzés, de mivel nem történ-
tek kifizetések, ez a tétel benne 
van a 2009-ről 2010-re áthúzódó 
tételek között is. Tehát elmond-
ható, hogy egy-egy nagyobb 
projekt akár több év költségve-
tésében is szerepel – és ez így 
természetes.

Amikor a város valós pénz-
ügyi helyzetéről beszélünk, 
akkor figyelembe kell venni egy 
másik szakmai szempontot is, a 
kötelezettséggel terhelt pénzek 
helyzetét. 

Amikor mindennek megérté-
séhez – és újságbeli megérteté-
séhez – szakértői segítséget kér-
tünk, azt a választ kaptuk, hogy 
a helyzet nem annyira bonyolult, 
csak bonyolított. A megértéshez 
egyáltalán nem kell kiválóan 
érteni a pénzügyekhez, elég, ha 
van szövegértése az embernek, 
és tudja, hogy a hiány az a 
meglévő és a szükséges közötti 
különbség. Mindez alátámaszt-
ható például egy közérthető 
történettel. Tételezzük fel, hogy 
valaki örököl egy céget. Amikor 

átveszi, az első dolga az, hogy 
megkérdezi, mennyi pénz van a 
bankszámláján, és elönti a bol-
dogság, amikor kiderül, hogy 
1,1 millió forint van a számlán. 
A baj akkor kezdődik, amikor 
kiderül, hogy van egy 1,5 milli-
ós bankhitel is, sőt, azt is köz-
lik, hogy kifizetendő számlák 
érkeztek, amelyekből még az 
is kiderül: nincs kifizetve több 
hónapja a villany, a gáz, a rezsi. 
A számlák között van az előző 
hónapban felújított kerítés 
számlája is, meg még rengeteg 
minden, amiről az volt az előze-
tes információ, hogy már rég ki 
lettek fizetve.

Ezt követően közlik, hogy vár-
hatóan év végéig leszerződött 
megrendelések vannak, amiket 
már nem lehet visszamondani, 
és várhatóan még 2,3 millió 
forint árán lehetne biztosítani 
az egyensúlyt. Ha pedig mind-
ez nem lenne elég, megérkezik 
a bank levele, amelyben közlik, 
hogy a számlán levő pénz nem 
szabadon elkölthető, nekik írá-
suk van arról, hogy az csak a 
gyárépület vízcsőrendszerére 
fordítható, vagy egy épületrész 
újíthtó fel belőle, más kifizetést 
nem szabad abból teljesíteni. 
Mindezek ismeretében mond-
hatjuk-e, hogy „örököltünk 
1,1 milliót”? Ha kiragadunk az 
egészből egy részletet, akkor 
persze mondhatjuk, de attól 
még magunkat csapjuk be, és 
pillanatok alatt fejreáll a cég. 
Visszatérve Érdre: a számlán 
levő pénzre kötelezettség volt 
vállalva, ugyanis az az ÉTV 
privatizációjából származott, 
és a szerződés szerint azt vis-
sza kellett adni az ÉTV-nek 
hálózat- felújításra, így abból 
mûködésre költeni nem lehe-
tett. 

Tehát érdemes óvatosan és 
szakszerûen bánni a pénz-
ügyekkel, mert hamar csalóka 
következtetéseket von le az 
ember. 

 Szeredai Botond 

A tények nem hazudnak, csak a politikusok csúsztatnak

Almát körtével összeadni...?
Az érdi Helyi Járat címû MSZP-s idõszakos kiadvány 
Sorozat a hazugságról címmel közölt a közelmúltban 
cikket Érd Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési 
helyzetérõl, amelyben a névtelen szerzõ elöljáróban 
kijelentette, „minden újság elsõdleges feladata (lenne) 
az igazság felkutatása, kimondása. Ezt a küldetést mi 
is felvállaljuk. Sorozatot indítunk a hazugság leleplezé-
sére, bárki, bármilyen okból követte is el”.

Polgármesteri Hivatal 546 966 
565 Ft, Érdi Közterület-fenntar-
tó 157 885 107 Ft. Ehhez járult 
még, hogy a 2006. évi költségve-
tés tervezésénél a felhalmozott 
adósságok kezelését nem ter-
vezték be. A költségvetési terv 
így elrugaszkodott a valóságos 
helyzettől és pusztán papírfor-
mává vált. 

A 2006. évben megnyíló 
forrásokat a hivatalban és az 
intézményekben az előző év 
adósságainak rendezésére for-
dították, továbbá a hivatalban 
olyan célszámlákon lévő pén-
zeket is lehívtak, amelyeket a 
törvényi előírások szerint csak 
meghatározott feltételekkel 
meghatározott célra lehet for-
dítani. Ezzel egy – szaknyelven 
– görgő likvid hiányt indítottak 
el, amely tovább mélyült azzal, 
hogy az erőltetett beruházási 
igényeket nem a tényleges for-
rásokhoz igazították, hanem az 
álmokhoz. Így már 2007. évre is 
olyan befejezett vagy részben 
befejezett beruházásokat kellett 
kifizetni, amelyek pénzügyi lik-
vid áthúzódó fedezete nem volt 
biztosított.

De nézzük a másik állítást 
is. A 2006. évi gazdálkodás zár-
számadásáról szóló 19/2007. 
(IV.21.) Ök. számú rendelet 
szerint a pénzmaradvány 999 
996 E Ft, a két évvel későb-
bi, 29/2009. (IV.24.) számú 
– hasonló tárgyú – rendelet, 
amely a 2008. év gazdálkodá-
sának zárszámadásáról szól, a 
következőképpen rendelkezik: 
„A Közgyûlés az önkormány-
zat 2008. évi költségvetése tel-
jesítésének bevételi főösszegét 
17 437 864 E Ft-ban, kiadási 
főösszegét 14 441 140 E Ft-ban 
állapítja meg.” Ebben a rende-
letben a pénzmaradvány 2 996 
724 E Ft. Ha elfogadnánk a fenti 
érvelést, ez azt jelentené, hogy 
csaknem 3000 millió Ft lenne 
a kimutatott többlet 2008-ban 
– ami nagyon nem egyezik azzal 
az állítással, hogy ugyanekkor 
eladósodott volna a város! 
A fenti példánál maradva elég 
lenne nem fizetni ki egy milli-
árdnyi számlát december végén 
– azaz: átvinni következő évre 
– és máris ennyivel nagyobb 
lenne a többlet?! Ez nyilván-
valóan abszurd lenne, ugyanis 
ezek a – rendeletben szereplő 
– számok ilyen következtetések 
levonására nem alkalmasak. 

Most pedig vizsgáljuk meg 

Vannak számok, amelyek éppúgy nem hasonlíthatók össze, mint mondjuk 
a körte és az alma
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