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Az Az áállamhllamhááztartztartáás alrendszerei Magyarorszs alrendszerei Magyarorszáágongon

KKöözponti alrendszerzponti alrendszer ÖÖnkormnkormáányzati alrendszernyzati alrendszer

••
 

a Magyar a Magyar ÁÁllam mint kllam mint köözjogi zjogi 
kköötelezettstelezettséégek gek éés jogoss jogosíítvtváányok nyok 
alanyaalanya

••
 

KKöözponti kzponti kööltsltséégvetgvetééss
••

 
A tA táársadalombiztosrsadalombiztosííttáási alapoksi alapok

••
 

ElkElküüllöönníített tett áállami pllami péénzalapoknzalapok

••
 

Helyi Helyi öönkormnkormáányzatoknyzatok
••

 
KisebbsKisebbséégi gi öönkormnkormáányzatoknyzatok

((ÖÖnkormnkormáányzati knyzati kööltsltséégvetgvetéési szervek,si szervek,
jogi szemjogi szeméélyek, amelyeket tlyek, amelyeket töörvrvéény az ny az 

öönkormnkormáányzati alrendszerbe sorol,nyzati alrendszerbe sorol,
kkööltsltséégvetgvetéési szervek, amelyek si szervek, amelyek 

alapalapííttóója az ja az öönkormnkormáányzati alrendnyzati alrend--
 szerbe tartozik.)szerbe tartozik.)

2

Az alrendszerek kAz alrendszerek köözzöött sztt száámos kapcsolmos kapcsolóóddáási pont talsi pont taláálhatlhatóó, amelyek r, amelyek réévvéén n 
kköölcslcsöönhatnhatáásban vannak .sban vannak .
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Az Az áállamhllamhááztartztartáás rendszers rendszeréének belsnek belsőő
 

araráányainyai

53%

24%

2%

21%

Központi kormányzat

Társadalombiztosítás

Elkülönített állami
pénzalapok

Helyi önkormányzatok
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Az Az öönkormnkormáányzatok gazdasnyzatok gazdasáági gi öönnáállllóóssáággáának nak 
alkotmalkotmáányos alapjainyos alapjai

Az AlkotmAz Alkotmáányban nyban éés a helyi s a helyi öönkormnkormáányzatokrnyzatokróól szl szóóllóó
 

1990. 1990. 
éévi LXV. tvi LXV. töörvrvéényben biztosnyben biztosíított jogok tott jogok 

öönkormnkormáányzati tulajdon nyzati tulajdon éés tulajdonosi jogoks tulajdonosi jogok
a beva bevéételekkel valtelekkel valóó öönnáállllóó gazdgazdáálkodlkodááss
a ka köözfeladatzfeladat--ellellááttáás ps péénznzüügyi fedezetgyi fedezetéének megalapoznek megalapozáásasa
a helyi ada helyi adóóztatztatáási jogsi jog
( telep( telepüülléési si öönkormnkormáányzatoknyzatok
esetesetéében)ben)
a va váállalkozllalkozáási szabadssi szabadsáág g 
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Önkormányzati bevételek

Saját bevételek: helyi 
adók, bírságok, egyéb 
bevételek
Államtól átengedett 
bevételek, adók  

Állami normatív 
támogatások, mutató-
számok alapján  
Cél- és címzett 
támogatások
Egyéb támogatások
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A helyi A helyi öönkormnkormáányzatok gazdnyzatok gazdáálkodlkodáássáának ellennak ellenőőrzrzéésese

1.1.

 

ÁÁllami Szllami Száámvevmvevőőszszéékk

2.2.

 

KKöönyvvizsgnyvvizsgáálatlat

áállandllandóó: megyei, : megyei, megyeimegyei jogjogúú vváárosi, frosi, főővváárosi rosi éés fs főővváárosi kerrosi kerüületi leti 
öönkormnkormáányzatok,nyzatok,
esetieseti: hitel: hiteláállomllomáány ny éés els előőzzőő éévi teljesvi teljesíített kiadtett kiadáás 300 millis 300 millióó felett.felett.

3.3.

 

KincstKincstáári ellenri ellenőőrzrzéés s (k(köözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéési hozzsi hozzáájjáárulruláások igsok igéénylnyléésséének nek 
jogossjogossáága, felhasznga, felhasznáálláásuk szabsuk szabáályszerlyszerűűsséége)ge)

4.4.

 

PPéénznzüügyi bizottsgyi bizottsáág g (2000 f(2000 főő
 

feletti lfeletti léélekszlekszáámmúú
 

teleptelepüülléések)sek)
5.5.

 

BelsBelsőő
 

kontrollrendszer kontrollrendszer 

(FEUVE, bels(FEUVE, belsőő
 

ellenellenőőr)r)

6.6.

 

KormKormáányhivatalok (knyhivatalok (köözvetett rzvetett réészvszvéételtel

a gazda gazdáálkodlkodáás jogszers jogszerűűssééggééneknek

ellenellenőőrzrzéésséében)ben)

6
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A kormányhivatalok kapcsolata az önkormányzati 
gazdálkodással

--

 

ÖÖnkormnkormáányzatok szervezetnyzatok szervezetéének, dnek, dööntntééseinek, dseinek, dööntntééshozatali eljshozatali eljáárráássáának nak 
ttöörvrvéényessnyesséégi ellengi ellenőőrzrzéése.se.

--

 

InformInformáácicióó
 

nynyúújtjtáás, szakmai ts, szakmai táámogatmogatáás, felments, felmentéés egyes forrs egyes forráás igs igéénylnyléési si 
feltfeltéételek altelek alóól.l.

--

 

TerTerüületfejlesztletfejlesztéés ints intéézmzméényrendszere fnyrendszere fööllöötti ttti töörvrvéényessnyesséégi felgi felüügyelet gyelet 
ellellááttáása.sa.

--

 

Egyes fejlesztEgyes fejlesztéési beruhsi beruháázzáásokhozsokhoz
kapcsolkapcsolóóddóó

 
kisajkisajááttííttáási si éés hats hatóóssáágigi

engedengedéélyezlyezéési, si, éés ellens ellenőőrzrzéési si üügyek.gyek.
--

 

SzakigazgatSzakigazgatáási szervek ksi szervek köözremzreműűkkööddéésese
egyes pegyes páálylyáázatok ellenzatok ellenőőrzrzéésséében.ben.

--

 

RRéészvszvéétel a vis maior ttel a vis maior táámogatmogatáásoksok
felhasznfelhasznáálláássáának ellennak ellenőőrzrzéésséében. ben. 
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ÖÖnkormnkormáányzati gazdnyzati gazdáálkodlkodáás ts töörvrvéényessnyesséégi gi 
ellenellenőőrzrzéésese

Egyes gazdEgyes gazdáálkodlkodáási tsi táárgyrgyúú öönkormnkormáányzati jogszabnyzati jogszabáályok lyok 
jogszerjogszerűűssééggéének ellennek ellenőőrzrzéése (az se (az öönkormnkormáányzat knyzat kööltsltséégvetgvetéés s éés s 
annak vannak véégrehajtgrehajtáássáárróól szl szóóllóó rendeletek,  vagyonrendeletek). rendeletek,  vagyonrendeletek). 
Egyedi Egyedi öönkormnkormáányzati dnyzati dööntntéések jogszersek jogszerűűssééggéének ellennek ellenőőrzrzéése .se .

EszkEszköözzöök:k:
ttöörvrvéényessnyesséégi gi éészrevszrevéétel megttel megtéétele,tele,
alkotmalkotmáánybnybíírróóssáági,gi,
bbíírróóssáági kezdemgi kezdeméényeznyezéés,s,
ÁÁllami Szllami Száámvevmvevőőszszéékk
eljeljáárráássáának kezdemnak kezdeméényeznyezéése.se.
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TerTerüületfejlesztletfejlesztéés ints intéézmzméényei tnyei töörvrvéényessnyesséégi gi 
felfelüügyeletegyelete

RegionRegionáális,tlis,téérsrséégi gi éés megyei ters megyei terüületfejlesztletfejlesztéési tansi tanáácsok tcsok töörvrvéényessnyesséégi gi 
felfelüügyelete.gyelete.
KistKistéérsrséégi fejlesztgi fejlesztéési tansi tanáácsok tcsok töörvrvéényessnyesséégi felgi felüügyelete.gyelete.

FelFelüügyeleti eszkgyeleti eszköözzöökk: : 
--

 
ááltalltaláános rendelkeznos rendelkezéések sek éés egyedi ds egyedi dööntntéések tsek töörvrvéényessnyessééggéének vizsgnek vizsgáálata lata 
(jogszab(jogszabáályslyséértrtéés esets esetéén dn dööntntéés ms móódosdosííttáássáának, hatnak, hatáályon klyon kíívvüül l 
helyezhelyezéésséének kezdemnek kezdeméényeznyezéése), se), 

--

 

üülléés s öösszehsszehíívváássáának,nak,
tisztstisztséégviselgviselőő

 
felelfelelőősssséégre vongre vonáássáánaknak

kezdemkezdeméényeznyezéési joga, si joga, 
--

 

ÁÁSZ vizsgSZ vizsgáálat kezdemlat kezdeméényeznyezéési joga, si joga, 
--

 

hathatáározat vrozat véégrehajtgrehajtáásasa
felffelfüüggesztggesztéésséének kezdemnek kezdeméényeznyezéése,se,

--

 

keresetlevkeresetlevéél benyl benyúújtjtáássáának lehetnak lehetőősséége a bge a bíírróóssáághoz.ghoz.
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A kormányhivatalok kapcsolata az 
önkormányzati gazdálkodással

Önkormányzati vis maior támogatási igények jogszerűségének 
megítélésében és támogatások szabályszerű felhasználásának 
ellenőrzésében való részvétel.
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására benyújtandó
kérelmekhez meghatározott
feltételek esetén
felmentés megadása.  
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Kormányhivatal közreműködése az egyes 
támogatások felhasználása kapcsán

Hatóság engedélyezési ügyek: önkormányzati beruházások, fejlesztések 
megvalósítása miatt szükséges kisajátítási eljárás lefolytatása, az 
önkormányzati tulajdonszerzés elősegítése érdekében (pl. egy iskola, 
kerékpárút építése, hulladéktelep rekultiváció…). 
Munkaügyi Központ: közreműködés pénzügyi finanszírozásban, 
támogatások elosztásában (TÁMOP), együttműködés a 
közfoglalkoztatást bonyolító önkormányzatokkal (Nemzeti 
Közfoglalkoztatási Program).
Földművelésügyi Igazgatóság
szakemberei és a falugazdászok
részvétele egyes támogatások
ellenőrzésében.  Jogosultsági
feltételekről  igazolások kiadása.
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Az önkormányzati kötelezettség állomány 
növekedésének veszélyei
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Az önkormányzati kötelezettség állomány 
növekedésének veszélyei
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ÖÖnkormnkormáányzati adnyzati adóóssssáágfinanszgfinanszíírozrozááss

Az Az öönkormnkormáányzati szektor adnyzati szektor adóóssssáága: 1.462 milliga: 1.462 milliáárd forint (2010. rd forint (2010. 
vvééggéén), amely az idei n), amely az idei éévben mintegy 370 millivben mintegy 370 milliáárddal nrddal nöövekedhetvekedhet..
A teljes magyar GDP 5,4%A teljes magyar GDP 5,4%--aa..
A 2010. A 2010. éévi vi áállamhllamhááztartztartáási hisi hiáány (ny (áállamadllamadóóssssáág)   g)   öösszegsszegéét jelentt jelentőősen sen 
befolybefolyáásolta az solta az öönkormnkormáányzatinyzati
adadóóssssáággáállomllomáány nny nöövekedvekedéése,se,
ugyanakkor jelenlegi szabugyanakkor jelenlegi szabáályozlyozóó

 
ééss

ellenellenőőrzrzéési rendszer mellett csaksi rendszer mellett csak
korlkorláátozott  tozott  áállami  kontroll llami  kontroll 
éérvrvéényesnyesüülhet.lhet.
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Önkormányzati gazdálkodás hatályos 
jogszabályi garanciái

Az önkormányzat éves kötelezettséget keletkeztető vállalásainak összege 
nem szakadhat el a bevételi forrásaitól, tényleges gazdálkodási 
lehetőségeitől, teljesítési potenciáljától.
A helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 88.§
 

(2) bekezdése alapján
a helyi önkormányzat adósságot
keletkeztető

 
éves

kötelezettségvállalásának
felső

 
határa a korrigált saját bevétel. 
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Az Az öönkormnkormáányzati adnyzati adóóssssáág g „„forrforráásaisai””

KKöötvtvéénykibocsnykibocsááttáás: elss: elsőősorban a nagyobb vsorban a nagyobb váárosok rosok éélnek vele, lnek vele, 
hosszhosszúúttáávvúú (f(főőkkéént 20 nt 20 ééves) hitelviszonyt lves) hitelviszonyt léétestesíít, egyszeri nagyobb t, egyszeri nagyobb 
öösszeg.sszeg.
ÖÖnkormnkormáányzati vagyon elznyzati vagyon elzáálogoslogosííttáása, egyes vagyontsa, egyes vagyontáárgyak rgyak 
megterhelmegterheléése, biztosse, biztosííttéékul adkul adáása.sa.
Banki Banki éés egys egyéébb
(pl. (pl. rulrulíírozrozóó, foly, folyóószszáámla)mla)
hitelek felvhitelek felvéétele.tele.
ÖÖnkormnkormáányzati tnyzati táársasrsasáágokgok
tartoztartozáásai. sai. 
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ÖÖnkormnkormáányzati tulajdonnyzati tulajdonúú
 

ttáársasrsasáágok gok 
mműűkkööddéésséének problematiknek problematikáájaja

A tulajdonosi jogokat az A tulajdonosi jogokat az öönkormnkormáányzat knyzat kéépviselpviselőő--testtestüülete gyakorolja, lete gyakorolja, 
rréészt vesz a dszt vesz a dööntntéések meghozatalsek meghozataláában (egyedban (egyedüüli tulajdonos esetli tulajdonos esetéén n 
egyedegyedüül dl döönt).nt).
BeszBeszáámoltatja a vezetmoltatja a vezetőő tisztstisztséégviselgviselőőket.ket.
A tA táársasrsasáági szerzgi szerzőőddéés rs réévvéén meghatn meghatáározza a mrozza a műűkkööddéés felts feltéételeit, teleit, 
szabszabáályait. lyait. 
AlakAlakíítja az tja az üüzletpolitikzletpolitikáát.t.

GazdasGazdasáági, pgi, péénznzüügyi tgyi táárgyrgyúú
kküülslsőő

 
ellenellenőőrzrzéést ast a

kköönyvvizsgnyvvizsgáállóó
 

ééss
az az ÁÁSZ vSZ véégezhet.  gezhet.  
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KockKockáázatok, veszzatok, veszéélyek az lyek az öönkormnkormáányzati nyzati 
kköötvtvéénykibocsnykibocsááttáás kapcss kapcsáánn

KKöötvtvéény kibocsny kibocsááttáás sors soráán nincs kimutatva, hogy a tn nincs kimutatva, hogy a tőőketketöörlesztrlesztéés s 
ididőőszakszakáában mibban mibőől tudjl tudjáák azt fedezni az k azt fedezni az öönkormnkormáányzatok.nyzatok.
A kA köötvtvéénykibocsnykibocsááttáásbsbóól szl száármazrmazóó öösszegeket nem bevsszegeket nem bevéétel ntel nöövelvelőő, , 
kiadkiadáás css csöökkentkkentőő fejlesztfejlesztéésekre, hanem msekre, hanem műűkkööddéési kiadsi kiadáásokra sokra éés s 
„„lláátvtváányberuhnyberuháázzáásokrasokra”” kkööltik az ltik az öönkormnkormáányzatok.nyzatok.
A kA köötvtvéény kibocsny kibocsááttáásbsbóóll
fel nem hasznfel nem hasznáált bevlt bevéételekkeltelekkel
kockkockáázatos pzatos péénznzüügyi mgyi műűveleteketveleteket
vvéégeznek (pl.:Kunszentmgeznek (pl.:Kunszentmáárton).rton).
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ÖÖnkormnkormáányzati knyzati köötelezettstelezettséégvgváállalllaláás s úúj szabj szabáályozlyozáási si 
lehetlehetőősséégei gei 

MagyarorszMagyarorszáág Alaptg Alaptöörvrvéénye 34. cikk (5) bekezdnye 34. cikk (5) bekezdéése alapjse alapjáán tn töörvrvéény a ny a 
helyi helyi öönkormnkormáányzat tnyzat töörvrvéényben meghatnyben meghatáározott mrozott méértrtéékkűű
kköölcslcsöönfelvnfelvéételteléét vagy mt vagy máás ks köötelezettstelezettséégvgváállalllaláássáát feltt feltéételhez, illetve a telhez, illetve a 
KormKormáány hozzny hozzáájjáárulruláássáához khoz köötheti. theti. 
ÁÁSZ javaslatai: SZ javaslatai: 
--

 
az adaz adóóssssáágot keletkeztetgot keletkeztetőő

 
kköötelezettstelezettséég vg váállalllaláás teljes ids teljes időőtartamtartamáára ra 

vonatkozvonatkozóó
 

felsfelsőő
 

hathatáár szr száámmííttáási msi móódjdjáának meghatnak meghatáározrozáása (nem csak az sa (nem csak az 
ééves kves köötelezettstelezettséégvgváállalllaláás esets esetéén)n)

--
 

az az öönkormnkormáányzatok szabadnyzatok szabad
ppéénzeszknzeszköözeivel vzeivel véégezhetgezhetőő
ppéénzpiaci mnzpiaci műűveletekveletek
egyegyéértelmrtelműű

 
meghatmeghatáározrozáása.sa.
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Köszönöm a figyelmet!
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