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A soproni  önkormányzat  gaz-
dálkodását  pénzügyi  kockáza-
tok  veszélyeztetik,  a  pénzügyi 
egyensúly rövid és hosszú távú 
fenntarthatósága  folyamatos 
intézkedéseket  igényel  –  álla-
pította  meg  pénteken  nyilvá-
nosságra  hozott  jelentésének 
összefoglalójában  az  Állami 
Számvevőszék (ÁSZ). A megyei 
jogú városok pénzügyi egyensú-
lyi helyzetét áttekintő ellenőrzés 
eredménye  alapján  a  múlt  év 
végén csaknem 2,5-szer akkora 
volt  a  soproni  önkormányzat 
adósságállománya,  mint  2006 
zárásakor:  annak  összege  6,9 
milliárdról 16,7 milliárd forintra 
emelkedett. 
Bár  a  szegedi  önkormány-

zat  költségvetése  2007  és  2010 
között  összességében  15,7 mil-
liárd  forint  mûködési  többletet 
mutatott, a város adóssága 14,1 
milliárdról 24,1 milliárd forintra 
nőtt, miközben a település 57,2 
milliárd forint értékû fejlesztést 
fejezett be. 
A győri  önkormányzat  pénz-

ügyi  helyzete  az  elmúlt  évek-
ben stabil volt, az önként vállalt 
faladatok  nem  befolyásolták  a 
mûködés  biztonságát,  a  gaz-
dasági  társaságok  által  ellátott 
feladatstruktúra  pedig  átlátha-
tó,  az  a  mûködési  kockázatot 
nem  növelte  –  állapította  meg 
az ÁSZ. 
A pécsi  önkormányzat  gaz-

dálkodását a pénzügyi kockáza-
tok  veszélyeztetik,  a  pénzügyi 
egyensúly  gyors  helyreállítása 
és hosszú távú fenntarthatósága 
azonnali intézkedéseket igényel 
–  állapította  meg  a  december 
30-án közzétett jelentésében az 
Állami Számvevőszék. 
Debrecen  adóssága  2007  és 

2010  között  8,3 milliárd  forint-
ról  27,5  milliárd  forintra  emel-
kedett;  az  önkormányzat  2014 
utáni  pénzintézeti  kötelezett-
ségeinek  teljesítését  az  Állami 
Számvevőszék  nem  látja  bizto-
sítottnak.  A debreceni  költség-
vetés  egyenlege  2007  és  2010 
között minden évben mûködési 
forrástöbbletet  mutatott,  ez 
összességében  7,2  milliárd 
forint. A vizsgált időszakban az 
önkormányzat a befejezett és a 
folyamatban lévő fejlesztési fel-

adataira  összesen  29,4 milliárd 
forintot fordított.
Jelentősen  nőtt,  3,5  milliárd 

forintról  12,8  milliárd  forintra 
emelkedett  Tatabánya  adósság-
állománya 2007 és 2010 között. 
A tatabányai  adósságállomány 
alakulásában  jelentős  szerepe 
volt  a  strand-  és  élményfürdő 
létrehozására  kötött  pénzügyi 
lízingszerződésben 2029-ig vál-
lalt  kötelezettségnek,  amely-
hez  kapcsolódóan  az  önkor-
mányzatnak  5,3  milliárd  forint 
tőkerészt  és  1,5  milliárd  forint 
kamatot kell megfizetnie. 
Salgótarján  önkormányza-

tának  adóssága  1,8  milliárd 
forintról  3,2  milliárdra  nőtt 
2007 és 2010 között, a jelenlegi 
feltételek  mellett  a  mûködés 
egyensúlya  csak  rövid  távon 
biztosított  –  állapította  meg 
az  Állami  Számvevőszék. 
A vizsgált  időszakban  fejlesz-
tésre  3,3  milliárd  forintot  for-
dított  Salgótarján  önkormány-
zata.  A költségvetés  egyenlege 
folyamatosan  negatív  volt,  ez 
2007  és  2010  között  összesen 
1,6 milliárd forint felhalmozási 
forráshiányt jelentett.
A zalaegerszegi  önkormány-

zat  pénzügyi  egyensúlya  az 
Állami  Számvevőszék  szerint 
rövid  és  középtávon  biztosí-
tott,  de  a  városvezetésnek  fel 
kell  készülnie  az  egyensúly 
hosszú  távú  megőrzésére  is. 
A zalaegerszegi  önkormányzat 
folyószámlahitel  igénybevé-
tele  nélkül  tudta  biztosítani  a 
mûködés pénzügyi egyensúlyát, 
a  fejlesztési  forráshiányt  pedig 
hosszú  lejáratú,  fejlesztési  célú 
hitelekkel  kezelte.  A 2007  és 
2010  között  1,9  milliárd  forint 
értékben  kötött  hitelszerződé-
seknek csaknem a 47 százalékát 
vették igénybe.
A veszprémi  önkormány-

zat  pénzügyi  egyensúlya  rövid 
távon  biztosított,  bár  a  pénzin-
tézetekkel  szembeni  adóssága 
2007  és  2010  között  több mint 
a háromszorosára, 2 milliárdról 
6,6 milliárd forintra emelkedett. 
A veszprémi  önkormányzatnál 
az adósságnövekedést a hosszú 
lejáratú fejlesztési hitelek felvé-
tele  és  a  folyószámlahitel  állo-
mányának  emelkedése  okozta. 

A folyó  költségvetés  egyenlege 
a  vizsgált  időszakban  folyama-
tosan  pozitív  volt,  összességé-
ben 4,1 milliárd forint többletet 
mutatott – közölte az ÁSZ.
Nagykanizsán csak külső for-

rás  bevonásával  tudták  bizto-
sítani  2007  és  2010  között  a 
pénzügyi  egyensúlyt,  emiatt 
jelentősen  nőtt  az  önkormány-
zat  adóssága. Nagykanizsán  az 
adósságállomány  2,6  milliárd 
forintról  5,4  milliárd  forintra 
emelkedett,  ebből  600  millió 
forint az árfolyamváltozás miat-
ti különbözetből adódott. 
Székesfehérvár  önkormány-

zatának  pénzügyi  egyensúlya 
rövid  és  középtávon  biztosí-
tott,  ám  annak  hosszú  távú 
megőrzésére  az  önkormány-
zatnak  fel  kell  készülnie. 
A székesfehérvári  önkormány-
zat  adósságállománya  2007  és 
2010 között 7,5 milliárd forint-
ról  13,3 milliárd  forintra  emel-
kedett.  A folyó  költségvetés 
egyenlege  összességében  6,8 
milliárd forint mûködési forrás-
többletet mutatott. 
A hódmezővásárhelyi  önkor-

mányzat adósságállománya 16,3 
milliárdról 20,7 milliárd forintra 
nőtt 2007 és 2010 között, miköz-
ben  a  település  10,3  milliárd 
forint  értékû  fejlesztést  valósí-
tott  meg.  Hódmezővásárhelyen 
a  pénzintézeti  kötelezettségek 
növekedését  a  hiteltörlesztés, 
a  hitelfelvétel  és  a  könyvvite-
li  nyilvántartásban  elszámolt 
árfolyam-különbözet  együtte-
sen  okozta,  ebből  az  árfolyam-
veszteség – az adósságállomány 
teljes  növekményénél  nagyobb 
– 5,152 milliárd forint volt.
Kaposvár  önkormányzatának 

az adóssága 2007 és 2010 között 
jelentősen,  8,1  milliárd  forint-
ról  18,8  milliárd  forintra  emel-
kedett.  Kaposvár  felhalmozási 
költségvetésének  az  egyenlege 
folyamatosan negatív volt, ez az 
adott időszakban összesen 14,8 
milliárd  forint  felhalmozási  for-
ráshiányt  okozott.  A pénzügyi 
egyensúly  fenntartása  –  az 
összességében  2,5  milliárd 
mûködési forrástöbblet ellenére 
–  külső  forrás  bevonásával  volt 
biztosított.
  (MTI)

A közzététel időpontja karácsony és újév között, 
2011.  december  30.  délelőtt  10  óra  volt.  Ehhez 
kapcsolódva „elektronikus sajtótájékoztatót” tar-
tottak.  „Szándékunk,  hogy  a  helyi médiumokat 
közvetlenül  tájékoztassuk  a  saját  megyei  jogú 
városukra  vonatkozó megállapításainkról,  javas-
latainkról,  mindenkinek  biztosítva  a  kérdezés 
lehetőségét.  Az  »elektronikus  sajtótájékoztató« 
időpontja: 2011. december 30. (péntek) 10.00 órá-
tól  12.00  óráig. A kérdéseket  e-mailen  fogadjuk. 
Várjuk  megtisztelő  érdeklődésüket  és  kérdései-
ket!”  –  állt  az  Állami  Számvevőszék  kommuni-
kációs  és  intézményi  kapcsolatok  osztálya  által 
küldött levélben. 
Természetesen  éltünk  a  lehetőséggel,  és  a 

80  oldalas  jelentés  áttekintése  után  feltettünk 
néhány,  feltételezéseink  szerint  az  olvasókat 
is  érdeklő  részterületet  illető  kérdést  az  ÁSZ 
által  kijelölt  számvevőnek,  Páncsics Juditnak. 
A kérdéseket és a kapott válaszokat az alábbiak-
ban szó szerint közöljük.

– Összesen 23 megyei jogú város pénzügyi hely‑
zetének ellenőrzését végezték el; ezek sorában 
az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatáról 
szóló jelentés tanúsága szerint Érd milyen 
helyet foglal el? 
–  A megyei  jogú  városok  helyzetét  háromfo-

kú  skálán  értékeltük:  rövid,  közép-  és  hosszú 
távú intézkedést igénylő önkormányzatokra. Érd 
megyei jogú város pénzügyi egyensúlyának gyors 
helyreállítására és hosszú távú fenntarthatóságá-
ra azonnali intézkedéseket javasoltunk. 

– A vizsgálat lefolytatása során figyelembe vet‑
ték‑e Érd speciális, a többi megyei jogú várostól 
eltérő adottságait? Például a lakosság létszámá‑
nak nem sok helyen tapasztalható folyamatos 
növekedését, az országban egyedülállóan ala‑
csony átlagéletkort, amelyek mind kényszerí‑
tő hatást gyakorolnak a halaszthatatlan önkor‑
mányzati fejlesztésekre, a gyermekintézmények 
bővítésétől az elmaradott infrastruktúra fejleszté‑
séig, a csatornázás kiépítéséig.
– Az ellenőrzés 1. programpontja alapján vizs-

gáltuk  az  önkormányzat  által  ellátott  kötelező 
és  önként  vállalt  feladatait,  a  kiadások  forrás-
összetételének,  az  ellátottak  számának  alakulá-
sát,  melyet  a  számvevőszéki  jelentés  1.  pontja 
részletesen tartalmaz. 

– Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeit 
mikor küldték el az önkormányzatoknak, vagy 
előbb a sajtó számára készült összefoglaló? 
– Az önkormányzatok  a  számvevőszéki  jelen-

tés  tervezetét  2011  augusztusában  kézhez  kap-
ták,  amelyre  észrevételeket  tehettek.  Az  önkor-

Számvevõszéki vizsgálati jelentés

Pénzügyi kockázatok,  
javasolt intézkedések

Elektronikus sajtótájékoztató
Mint az Állami Számvevõszék (ÁSZ) tájé
koztatta szerkesztõségünket: miután elvé
gezte a megyei jogú városok pénzügyi 
helyzetének ellenõrzését, így elkészült 
az Érd Megyei Jogú Város Önkormány
zatáról szóló jelentés is, ezt követõen úgy 
döntöttek, hogy az összes jelentést egy 
idõben hozzák nyilvánosságra. 

Páncsics Judit számvevõ: Tudomásom szerint Érden 
már történtek intézkedések a pénzügyi egyensúly javí-
tása érdekében

Rákérdeztünk
Balázsné Tóth 
Zsuzsanna 
nyugdíjas: 
– Segítek a férjemnek, aki 
még aktív cipész,  így sok 
munkával telt a tavalyi év, 
ugyanis  rengetegen  hoz-
ták a régi, de nem megunt 
cipőket. Különösen az év 
vége felé szaporodott meg 
a  dolgunk.  Úgy  látszik, 

nem szégyen, ahogy egyre kevesebb az emberek 
pénze, egyre többen javíttatják meg lábbelijüket. 
Ilyen  sok munkánk már  régen  volt,  emiatt  nem 
panaszkodhatunk, mert jó évet zártunk.

Milyen évet zárt 2011ben?
Szõke Dominika 
fõiskolás: 
–  Különösen  jó  évet  zár-
tam,  mert  összeköltöz-
hettem  kedvesemmel, 
mégpedig  az  édesapám-
nál,  aki  a  házában  ala-
kított  ki  külön  bejáratú 
„albérletet”.  Ráadásul 
nagy  meglepetésre,  2011 
csattanójaként,  a  múlt 

hónapban  el  is  jegyeztek…  Kell  ennél  több  egy 
fiatalnak?  A tanulás  mellett  még  munkára  is 
leltem, így anyagilag nem függök teljesen a szü-
lőktől.

Erõss György 
vállalkozó: 
–  Bizakodva  készültem 
a  2011-es  évre,  hiszen  új 
vállalkozásba  kezdtem. 
Szerencsére  nem  csalód-
tam,  elégedett  vagyok  az 
elmúlt évvel, ami valami-
vel  több  munkával  telt, 
mint az előbbiek, de meg-
érte.  Hallva  a  rémisztő 

híreket  a  devizahitelesekről,  a  családi  tragédiák-
ról,  ahhoz  képest  nálunk  inkább  jó,  mint  rossz 
történt, és már ezzel is be kell érnünk…

Deák Mihály 
énekmûvész: 
–  Szép  és  küzdelmes 
év  áll  mögöttem,  több 
fellépéssel.  A mûvészi 
munka mellett  a biztosí-
tónál  is  tevékenykedem, 
és  bizony  érződött  az 
embereken,  hogy  nem 
úgy  megy,  mint  koráb-
ban,  ahol  lehet,  spórol-

nak.  A biztosításokért  éppen  ezért  nagyon meg 
kellett  küzdeni  tavaly,  de  végül  is  nem  panasz-
kodhatom. 

mányzatok észrevételei a végleges számvevőszé-
ki jelentésbe beépítésre kerültek. 

– A jelentés készítői javaslatokat is megfogal‑
maztak Érd polgármestere és jegyzője számára. 
Ezeket ők már megkapták, vagy a sajtóból fogják 
megismerni? 
–  A számvevőszéki  jelentéstervezet  már  tar-

talmazta  az  ÁSZ  által  a  polgármesternek  és  a 
jegyzőnek megfogalmazott javaslatokat. Az eltelt 
időszakban  mind  a  polgármesternek,  mind  a 
jegyzőnek  lehetősége  volt  a  javaslatok  alapján 
intézkedéseket  tenni  a  pénzügyi  egyensúly  javí-
tása  érdekében. Tudomásom szerint  erre  vonat-
kozóan  történtek  is  intézkedések  az  érdi  önkor-
mányzatnál.   B. N.

Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelőzése érdekében a téli krízisidő-
szakban kérjük a lakosság szíves segítségét. Abban az esetben, 
ha környezetükben van olyan egyén, család, aki hajléktalanság, 
betegség, illetve szociális ok miatt segítségre szorul, az alábbi 
telefonszámokon tájékozódhat, kérhet segítséget: 

Munkaidőben:
06-23-522-345, 06-23-366-104, 06-23-366-105

Egyéb időpontokban:
Felnőtt orvosi ügyelet 06-23-365-274
Gyermek orvosi ügyelet 06-23-365-770
Családsegítő szolgálat 06-20-421-7878
Hajléktalanellátás 06-20-319-6559
Polgárőrség 06-30-2000-890

Együttműködésüket köszönjük!
 T. Mészáros András polgármester 

Meghívó
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Zöld Tagozata tisztelettel meghívja 

Felelõsen a város, az ország jövõjérõl 
címmel szervezett évadnyitó rendezvényére.

„A fenntartható fejlõdés olyan fejlõdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszé-
lyeztetné a jövõ nemzedékek esélyét arra, hogy õk is kielégíthessék szükségleteiket.”
Várhatóan az idén dönt az Országgyûlés a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Keretstratégia 2012 

tárgyában,  amely  az  elkövetkezõ  évekre  meghatározza  a  fenntarthatóságot  érintõ  stratégiák, 
ágazati stratégiák és intézkedések kereteit, fõ csapásirányait és korlátait. A Zöld Tagozat országos 
elnöksége arról határozott, hogy az elsõ negyedévben ajánlást ad ki az Országgyûlés és a frakció 
részére a stratégia elfogadásáról. Ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2010 decemberében fogadta el a helyi fenntarthatósági ter-

vet Local Agenda 21 – a Fenntartható Fejlõdés Helyi Programja címmel. Az azóta eltelt idõszakot 
figyelembe véve idõszerûnek tartjuk a program haladásának értékelését és felülvizsgálatát.  
Ezek azok a kérdések, amelyeket eddig megfogalmaztunk, de várjuk a további javaslatokat is a 

zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címre! 
Meghívottaink a helyi civil szervezetek, a téma szakértõ elõadói!

A rendezvény 
a Városi Galéria elõadótermében (Alsó u. 2., emelet),

2012. január 16-án 18.00 órakor kezdõdik. 
Érdeklõdni a zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címen lehet. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! 

 Simó Károly Bada Zoltán


