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2010. évi gazdálkodásáról 
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Mátészalka Város Képviselő-testülete a 3/2010. (II.22.) sz. rendeletével hagyta jóvá  
2010. évi költségvetését, melyet a 13/2010.(VI.25.), a 16/2010.(VII.23.), a 
23/2010.(IX.22.) és a 1/2011.(I.24.) rendeleteivel – az időközben bekövetkezett 
változások miatt –  módosított.  
 
 
 

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 
 
 

Mátészalka Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 
elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
szabályozottak határozzák meg.  Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, 
rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az 
önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte 
minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az 
egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban 
kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.   
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, 
intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek 
segítségével látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket 
törvények, rendeletek előírtak. 
 
A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító 
okiratokban kerültek meghatározásra. 
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Költségvetési szervek összetétele a következő: 
 
Mátészalka Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2010. 
január 1-én:  
 

Megnevezés Intézmények száma, neve 
Óvodai ellátás 1 önállóan működő és gazdálkodó 

intézmény 5 telephellyel: 
Négy Évszak Óvoda 

Általános iskolai oktatás, és 
művészetoktatás  

5 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola, 
Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális 
Előkészítő Szakiskola, 
Széchenyi István Általános Iskola, 
Képes Géza Általános Iskola, 
Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és 
Általános Iskola, 

Gazdálkodási feladatok 1 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete 

Középfokú oktatás és kollégiumi ellátás 3 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
/ebből: egyik intézmény 3 telephelyen 
működik/ 
Esze Tamás Gimnázium, 
Mátészalkai Szakképző Iskola és 
Kollégium, 
Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szakképzés-Szervezési Önkormányzati 
Társulás 

Közművelődési feladatok ellátása 2 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
Városi Művelődési Központ, 
Képes Géza Városi Könyvtár 

Egészségügyi feladatok ellátása 1 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
Területi Kórház Mátészalka 

Szociális alapellátási feladatok 1 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény, mely ellátja az egészségügyi 
alapfeladatokat is: 
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

Katasztrófavédelmi feladatok  1 önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény: 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
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Mátészalka Város Önkormányzata 2010. április hónapban döntött arról, hogy az 
egészségügyi közszolgáltatást 2010. július 01. napjától a feladatellátásért addig felelős 
költségvetési szerv (Területi Kórház Mátészalka) megszüntetését követően, annak 
utódszerveként létrehozott kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság 
(Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.) útján látta el.  
 
A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján a 
közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása 
érdekében egyes közfeladatokat – különösen a szociális, egészségügyi, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelem területén – a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulással 
közösen látunk el. Az együttműködési megállapodás szerint nyújtott szolgáltatásokra a 
társulástól átvett támogatásértékű működési bevétel 37.014 eFt.  
 
Mátészalka Város Önkormányzata 2 kisebbségi önkormányzat (roma, német) 
működésével kapcsolatos feladatokat is ellátott. A kisebbségi önkormányzatok 
elkészítették beszámolójukat, melyeket az önkormányzati beszámolóba beépítettünk. 
Az októberi kisebbségi önkormányzati választásokat követően Román Kisebbségi 
Önkormányzat alakult városunkban. 
A kisebbségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.  
 
Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben 
foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település 
lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. 
A lakosság száma 2010. január 1-jén 17.673 fő, mely az előző évhez képest 134 fős 
csökkenést mutat. 
 
Önkormányzatunknak az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás 
egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla és munkabér) hitelt 
kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat 
működtetése és a beruházási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly 
erőfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplőitől. Mindezen feladatok ellátását 368.827 
eFt rövidlejáratú hitel felvételével tudtuk megoldani.         
 
 
 

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
 
 
Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 11.988.555 eFt eredeti, 
12.618.767 eFt módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 9.763.116 
eFt bevétellel és 10.418.488 eFt kiadással teljesült. 
 
Az eredeti költségvetésben az intézményi működési bevételek növekedésével nem 
számoltunk az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés 863.123 eFt, mely az eredeti 
előirányzattól 199,35 %-kal, a módosított előirányzattól  102,0 %-kal magasabb. 
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Az előirányzatokhoz viszonyított teljesítésnövekményt elsősorban az eredetiben nem 
tervezett fordított ÁFA bevétel 362.142 eFt-os teljesítése, valamint a 
kamatbevételeknél tervezett eredeti 660 eFt-hoz képest 22.726 eFt-os növekedése 
okozta.  
 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közül a helyi adók azok, melyek 
előirányzatot meghaladóan teljesültek. A 601.000 eFt eredeti előirányzatot év közben 
nem módosítottuk, ezt 26.434 eFt-tal haladja meg a teljesítés, mely 4,2 %-nak 
megfelelő. Gépjárműadóból további 134.977 eFt folyt be. 
 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 176.363 eFt, melyből  
ingatlanértékesítés 17.349 eFt, részesedések értékesítése 43.150 eFt,  egyéb 
önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 61.057 eFt. 
 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása 3.146.443 eFt, mely a módosított 
előirányzatnak megfelelő.  
 
A támogatásértékű bevételek és a pénzeszközátvétel önkormányzati szintű 
előirányzata 65,22 %-ra teljesült. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy a 
támogatásértékű felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 
nyertes pályázatok elhúzódó finanszírozása miatt 58,11 %-ban realizálódott.  A 
működési célú támogatásértékű bevételek 90,08 %-a OEP finanszírozású 
intézményeink működését fedezte.  
 
 
 

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
 
Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,26 %-ra teljesültek. A 
pénzforgalmi kiadások teljesítése 2.199.188 eFt-tal marad el a módosított 
előirányzattól, melynek jelentős része 1.448.737 eFt a felhalmozási jellegű 
kiadásoknál mutatkozik. A finanszírozási kiadások 513.449 eFt-os működési célú hitel 
visszafizetésének előirányzatával szemben nincs teljesítés.  
  
A város költségvetésének döntő részét 76,64 % -át a működési kiadások tették ki. A 
működés és a felhalmozás aránya 2009. évhez viszonyítva javult 14,5 %-kal 
folyamatban lévő beruházásaink egy részének befejezése miatt. Ez azonban nem 
tekinthető tendenciának, ilyen nagyságrendű működési forráshiány mellett nagyon 
kevés pénz jut felhalmozásra. 
 
A működési kiadások 47,75 %-át a személyi juttatások, 12,18 %-át az azokat terhelő 
járulékok, 34,90 %-át pedig a dologi kiadások teszik ki, mely együttesen már 94,83 
%-a az összes működési kiadásnak. A dologi kiadásokon belül a kamatkiadás 73.885 
eFt, melyet a szinte folyamatosan fennálló 750.000 eFt-os, május 01-jétől 1.050.000 



 5 

eFt-os folyószámla-hitelállomány, és a 145.000 eFt-os munkabérhitel állomány után 
fizettünk.  
 
A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 2,5 %-al kevesebb a módosított 
előirányzatnál. A 2009. évi 59.884 eFt- hoz képest idén 48.770 eFt-ot költött 
önkormányzatunk a sport (20.000 eFt), különböző társadalmi szervezetek, 
alapítványok, kisebbségi önkormányzataink támogatására.          
 
A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 328.328 eFt, mely a módosított 
előirányzattól 3.971 eFt-tal több. Ezen belül jelentős nagyságrend 154.780 eFt a nem 
foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye.    
 
 
 

IV. PÉNZMARADVÁNY 
 
 
Az önkormányzat 2010. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa    - 496.049 eFt 

 Záró pénzkészlet                                                               151.548 eFt 
 Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege       - 882.276 eFt 
 Aktív, passzív elszámolások egyenlege                         - 321.706 eFt 
 Előző években képzett tartalékok maradványa              - 556.385 eFt 

 
A 2010. évi normatív állami támogatás elszámolása során nettósítva 3.541 eFt 
támogatási igényünk keletkezett. 
A konszolidált költségvetési pénzmaradvány összege – 491.839 eFt, amelyből a 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány  136.941 eFt az intézményeknél jelentkezik. 
 
 
  

V. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA 
 
 
Mátészalka Város Önkormányzata a 2010. évet 887.295 eFt hitel előirányzattal 
zárta, mely teljes egészében működési jellegű. A hitel előirányzatból 513.449 eFt a 
2009. december 31-ei hitelállomány visszafizetése, míg a 2010. évi költségvetési 
egyensúly biztosításához eredeti előirányzatban betervezett 366.211 eFt év végére 
368.827 eFt-ra nőtt.     
A működési célú hitel számlák összevezetése után bevételi oldalon 368.826 eFt 
teljesítés mutatkozik, mivel folyószámla-hitelállományunk 2009. december 31-éről 
2010. december 31-re 368.826 eFt-tal nőtt. Számlavezető pénzintézetünkkel 750.000 
eFt-os folyószámla- hitelszerződésünk volt, melyet ez év májusában 1.050.000 eFt-ra 
emeltünk. Emellett a bérek kifizetéséhez hónapról-hónapra felveszünk 145.000 eFt 
munkabérhitelt is. 
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A forgatási célú értékpapír értékesítés 326.698 eFt eredeti előirányzata év közben nem 
módosult. A bevételi és a kiadási forgalmi számlák év végi összevezetését követően 
bevételi oldalon a teljesítés 253.125 eFt, mely értékpapír állományunk felhasználását 
jelenti. 
 
  
     VI.       ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA  
 
 
Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 17.289.002 eFt, mely az 
előző évhez viszonyítva 753.487 eFt növekedést mutat. 
 
A befektetett eszközök állománya 1.943.956 eFt-tal emelkedett, míg a forgóeszközök 
állománya 1.1190.469 eFt-tal csökkent. 
 
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értéke 1.962.807 eFt-tal növekedett. 
Az előző évi záró állományból aktiválásra került, illetőleg új, folyamatban lévő 
beruházásaink miatt a bruttó érték olyan jelentős mértékben megemelkedett, hogy 
ellensúlyozta az elszámolt értékcsökkenés 248.311 eFt-tal történő növekedését. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 5.852 eFt-tal csökkent. A tartósan adott 
kölcsönök között szerepel a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott 
lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön állománya. Az egyéb hosszú lejáratú 
követelések 36.703 eFt összege a részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások 
vételár hátralékának éven túl esedékes összegét tartalmazza. 
 
Az üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök nettó értéke 12.999 eFt-tal csökkent. 
 
A forgatási célú értékpapírok állománya a felhalmozási kiadások teljesítéséhez 
szükséges értékesítés miatt csökkent 253.125 eFt-tal. 
 
A pénzeszközökben bekövetkezett 750.511 eFt összegű jelentős csökkenést a 
folyamatban lévő beruházásokhoz megigényelt – elkülönített számlákon lévő – 
előlegek felhasználása okozta.  
 
A követelések állománya kis mértékben csökkent az elszámolt értékvesztés miatt.  
 
A 2010. évi 753.487 eFt-os mérleg főösszeg növekedést az idegen források 424.927 
eFt-os csökkenése, vele párhuzamosan a saját források 1.178.414 eFt-os növekedése 
eredményezte.  
 
A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya 1.766.725 eFt-tal növekedett, melyet 
eszköz oldalon a befektetett eszközök állományának 1.943.956 eFt-os növekedése, 
illetve a készletek állományának 66.162 eFt-os, a követelések állományának 39.821 
eFt-tal történő csökkenése okozott.  Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek 
állományának 353.507 eFt-os növekedése és a szállítói tartozásállománynak 255.179 
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eFt-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 27.080 eFt-tal történő csökkenése járult 
az állomány csökkenéséhez.  
 
A tartalékok állománya – 1.052.434 eFt, mely a pénzeszközök, az aktív és passzív 
pénzügyi elszámolások, a forgatási célú értékpapír és a rövid lejáratú likvid hitelek 
állomány változásának eredménye. Az előző évhez viszonyított csökkenés 588.311 
eFt.  
 
A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a szállítói 
állomány adja, 854.985 eFt, mely az előző évhez képest 255.179 eFt-tal csökkent, 
ezen belül a tárgyévi tartozás 7.451 eFt-tal, a tárgyévet követő évet terhelő 247.728 
eFt-tal csökkent. A szállítói tartozásállomány az önkormányzatnál és intézményeinél 
296.680 eFt-tal növekedett. A Területi Kórház 2010. június 30-ig  költségvetési 
szervként működött. Az addig felhalmozódott 446.779 eFt-os szállítói 
tartozásállománya év végére 109.730 eFt-ra csökkent, ami éves szinten 551.859 eFt-os 
csökkenést jelentett.    
 
A normatív támogatások alakulását a tényleges mutatószámok alapján 
intézményenként felülvizsgáltuk, melynek eredményeként 11.753 eFt  kiutalási 
igényünk keletkezett.  
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének differenciálására kapott SZJA 
támogatás elszámolásából eredően 52 eFt kiutalási igényünk van. Központosított 
támogatásból, előző évek kötelezettséggel terhelt normatív, kötött felhasználású 
támogatásból 8.264 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett (ebből év közben 6.272 
eFt visszafizetése megtörtént). 

 
 
Mátészalka, 2011. március 17. 
 
 
                                                                                              Szabó István          
 polgármester 
  


