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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közgazdasági Iroda 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája által 

elmúlt egy évben végzett tevékenység kerül bemutatásra jelen beszámoló keretében. 

 

Szervezeti felépítés és humánerőforrás 

 

A Közgazdasági Iroda élén az irodavezető áll. Az irodavezető feladata az egyes csoportok 

koordinálása, az iroda tevékenységének összehangolása. Tekintettel az iroda tevékenységének 

szerteágazó jellegére, az egyes csoportok élén csoportvezetők állnak, akik felelősek az általuk 

irányított területen folyó szakmai munkáért. 2021. évben a Közgazdasági Iroda szerkezete nem 

változott. 

 

A Közgazdasági Iroda szervezeti felépítése: 

1. Pénzügyi csoport 

2. Számviteli csoport 

3. Intézményi csoport 

4. Adócsoport 

A Közgazdasági Irodán 2021. év végén 34 fő aktív dolgozó volt, melyből 2 fő megbízási 

szerződéssel. Az aktív állományban lévők közül 32 fő köztisztviselő, amelyből 16 fő felsőfokú, 

16 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. 2021. év végén a mérlegképes könyvelői 

végzettségű kollégák száma 12 fő, ebből 10 fő a regisztrált mérlegképes könyvelők 

nyilvántartásában is szerepel. 

 

A Pénzügyi csoport 10 főből áll, amelyből 8 fő a számlázás-számlakezelés területén, 2 fő a 

pénztárban látja el munkaköri feladatait. A Számviteli csoport 10, az Intézményi csoport 5, az 

Adócsoport pedig 8 főből áll. 

 

A Pénzügyi, Számviteli csoport és az Intézményi csoport a gazdasági szervezet részeként az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9. §-ában 

meghatározott feladatok közül a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, 

átcsoportosításának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a 

pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. 

 

A csoportok tevékenységi körébe tartozik az előbbiekben részletezett pénzügyi-gazdasági-

számviteli feladatok ellátása az alábbi intézmények vonatkozásában: 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és alábbi intézményei: 

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

- Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, 

- Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde 2021.10.01-től 

- Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény 

- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 

- Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

 

Mártély Község Önkormányzata és alábbi intézményei:  

- Mártély Általános Művelődési Központ,  
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- Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja, 

 

- Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok: 

- Német Önkormányzat,  

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzata 

- Román Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tekintetében a megnevezett feladatok 

közül a számviteli feladatok ellátása nem tartozik a Számviteli csoport feladatai közé, hiszen 

azt a Kapcsolat Központ látja el. 

 

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, amely Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának intézménye, valamint a Múzeum gazdálkodási körébe tartozó 

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár vonatkozásában 2020 

novemberétől a Polgármesteri Hivatal látja el a gazdasági szerv feladatait, ezzel biztosítva a 

jogszabályi előírásoknak való megfelelést. A gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok 

zavartalan ellátását biztosítja a korábban is ezen feladatok elvégzéséért felelős kollégák átvétele 

az Intézményi csoportba. 

 

A Közgazdasági Iroda által készítendő szabályzatok közül a Gazdálkodási jogkörök 

szabályzata, valamint a Pénz és értékkezelési szabályzat, Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata, Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala esetében több alkalommal 

került módosításra. A módosításokat a jogszabályi, illetve személyi változások átvezetése 

indokolta. 

 

I. Pénzügyi csoport 

 

A Pénzügyi Csoport tevékenysége 2 nagy területet ölel át: 

 

1. Számlázás-Számlakezelés-Banki kapcsolattartás 

2. Pénztár 

 

Csoportvezető irányítja a szervezeti egység munkáját. Ellátja az Önkormányzatok, valamint 

intézményeinek, társulásainak működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat.  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 22-én döntött az alábbi 

beruházási hitelek felvételéről: 

 

1. Leromlott városi területek rehabilitációja Hódmezővásárhelyen, 100 millió Ft hitel, kgy. 

határozat száma: 936/2021. (X.22.) 

2. Szent Antal utca felújítása, 100 millió Ft hitel, kgy. határozat száma: 937/2021. (X.22.) 

Szent Antal utca felújítása projekt jelenleg folyamatban van és a felvett hitelből folyósításra 

került 74 958 668 Ft. A leromlott városi területek rehabilitációja Hódmezővásárhelyen hitel 

rendelkezésre tartása K&H Bank Zrt. által megtörtént, azonban a folyósítás még nem. 

 

Hitelkiváltás: 
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2021. évben adósságmegújításban nyújtott segítséget a pénzügyi csoport. Hosszú lejáratú 

hitelek kiváltása történt gazdaságossági szempontok miatt a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő 

és Szolgáltató Zrt-nél. A hitelkiváltások fő indoka az árfolyam kockázat megszüntetése, 

valamint a kedvezőbb feltételű hitelkamatok voltak. Ezen hiteleknél az Önkormányzatnak már 

nincs készfizető kezessége, hanem kizárólag ingatlanfedezetet biztosítottunk.  

 

1. 1 Mrd 30 millió Ft Erste Bank Svájci Frank alapú hitel kiváltása K&H Bank Zrt. által 

nyújtott beruházási hitelre 

2. 920 millió Ft Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel átváltása K&H Bank Zrt. által 

nyújtott beruházási hitelre 

  

I.1. Számlázás-Számlakezelés-Banki kapcsolattartás 

 

Ide tartozik a bevételek és kiadások teljes körű kezelése, a számlák iktatásától a kifizetésig, 

illetve a számlák kiállításától azok teljesítéséig. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (itt 

Hódmezővásárhely és Mártély közös hivatala értendő), a Hódmezővásárhelyi Egyesített 

Óvoda, Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde, illetve a Hódmezővásárhely- Mártély- 

Székkutas Ivóvízminőség-javító Társulás, Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

kimenő/beérkező számláit a Pénzügyi csoport kezeli, miután azok a számviteli szabályzatban 

előírtaknak megfelelően utalványrendelettel ellátva bizonylatolásra, leigazolásra kerültek.  

 

A csoport rendszerezi, nyilvántartja ezen tételeket: kimutatásokat, cash-flow-kat, riportokat 

készít, az évenkénti mérleg alátámasztásához tételes leltárt vezet róluk, egyeztet a 

szállítókkal/vevőkkel, szükség esetén fizetési ütemezéseket készít. 

A számviteli törvényben meghatározott időszakonként fizetési felszólítókat, egyenlegközlőket 

küld. 2021-ben 1200 darab fizetési felszólítót küldtek meg a hátralékosok részére. A 

számlanyilvántartások alapján elkészítik a mérleghez szükséges űrlapokat, adatlapokat, egyéb 

kimutatásokat.  

 

A Pénzügyi csoport felel továbbá a fent megjelölt intézmények valamennyi bankszámlájának 

vezetéséért, és az ezzel kapcsolatos ügyintézésért. A banki ügyintézéshez kapcsolódó feladatok: 

kapcsolattartás a pénzintézetekkel, felhatalmazó levelek nyilvántartásba vétele, aláírásbejelentő 

kartonok intézése, jogosultságok intézése, esetleges bankváltáshoz árajánlatok bekérése, azok 

kiértékelése, adatszolgáltatás döntés hozatalhoz, bankszámla nyitáshoz szükséges 

dokumentumok elkészítése, pénzintézet részére történő eljuttatása. 

 

A csoport készíti az átutalásokat, nyilvántartják a számlaegyenlegeket, gondoskodnak a 

készpénzfelvételről, lekérdezésekről, ügyfélértesítők letöltéséről, banki bizonylatok 

készítéséről, hitelesítéséről.  

A negyedéves/éves zárásokkor egyenlegegyeztetés történik minden egyes bankszámla 

vonatkozásában. Az Önkormányzatnak jelenleg 77, a Polgármesteri Hivatalnak 6, az Egyesített 

Óvoda intézménynek 1, Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsődének 1, az Ivóvízminőség-

javító Társulásnak 1 bankszámlája van, amelyeket K&H Bank Zrt, illetve a Takarékbank Zrt. 

vezet. Ezen kívül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat két számláját szintén a csoport kezeli. 

Az elkészült átutalások, valamint a számlákra beérkező jóváírások tételei ún. banki 

borítékokban tételenként a bankkivonatok alapján rögzítésre kerülnek, majd bizonylatokkal 

látják el, a szükséges mellékletekkel felszerelik. Emellett a Pénzügyi csoport banki borítékba 

viszi fel mindazon tételeket is, melyek tényleges pénzmozgás nélkül, valamilyen megállapodás 

keretében kerülnek rendezésre, mint például a kompenzálások esetén az egymással szemben 
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álló követelések rendezése (szállítói tartozások és vevői követelések összevezetése, 

lakbérbeszámítás), tartozás-elengedés, a közüzemi szolgáltatók esetében pedig a jóváíró 

számlák teljesítése. Ezeken túl banki boríték készül számos olyan könyvelési tételnek, amely 

pénzmozgással nem jár, de főkönyvben való megjelenéséhez rögzíteni kell. 

 

A Pénzügyi csoport 3 megbízott munkatársa látja el a pénztárellenőri feladatokat is, mely a 

készpénzkezelés, a pénztáranyagok, a pénztárbizonylatok szabályszerűségének ellenőrzését, 

szükség szerint azonnali ellenőrzés lefolytatását foglalja magában, valamint a helyiadó-fizetési 

időszakokban (március-szeptember) az állandó házipénztárakon kívüli ideiglenes kasszákba 

történő pénzbeszedés felügyeletét is jelenti. 

 

A tevékenységek közé tartozik a pénzügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása a költségvetés 

optimális teljesítése érdekében, ideértve a bevételek függvényében a kiadások teljesítésének 

megfelelő ütemezését is. Ennek érdekében az ügyintézők finanszírozási tervet készítenek éves, 

havi és akár heti bontásban, melyet a gördülő tervezés szabályai szerint rendszeresen 

felülvizsgálnak, illetve szükség esetén módosítanak. Az Európai Uniós, illetve központi 

költségvetési forrásból elnyert pályázatok, illetve nagy beruházások folyamatos finanszírozása 

érdekében ez különösen fontos, mivel az Önkormányzat éves bevételei időben nem 

egyenletesen folynak be, a pályázatokban meghatározott elszámolási időpontokat azonban 

tartani kell, így a likviditás biztosítása érdekében a tervezés különösen nagy jelentőségű.  

 

A fenti alapfeladatokon túl a csoport munkatársai vezetik az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakások elidegenítéséből származó bevételekről szóló, valamint a részletfizetésekről szóló 

kimutatásokat is. Gondoskodnak ezek lekönyveléséről, a vevő számláján való jóváírásról.  

Elvégzik továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú bérlemények 

bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak, illetve az Önkormányzat által értékesített vagy 

bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák stb. szerződés alapján történő számlázását, 

analitikus nyilvántartását.  

 

Pénzforgalmi statisztika Hódmezővásárhely 2021. 
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I.2. Pénztár 

 

A pénztáron keresztül történik az ügyfelek különböző jogcímeken történő befizetéseinek a 

teljesítése, a készpénzben felvett előlegek elszámolása, a készpénzes kötelezettségek kifizetése 

Hódmezővásárhelyen és Mártélyon. A házipénztár a Pénz- és értékkezelési szabályzat szerint 

kezeli a szigorú számadású bizonylatokat, kiadja és nyilvántartja azok felhasználását. A 

pénztáros gondoskodik továbbá a forint és valuta készpénzkifizetések és bevételek szabályszerű 

lebonyolításáról, ezeket nyilvántartja, a kiküldetési és vásárlási előlegeket elszámoltatja, 

gondoskodik a készpénzzel történő ki- és befizetések bizonylattal történő ellátásáról, a készpénz 

őrzéséről, ellátja a napi pénztárzárással kapcsolatos feladatokat. 

 

A pénztári nyitvatartás az ügyfelek igényeinek figyelembevételével került kialakításra.  

Hétfőnként a pénztár 8:00 és 18:00 óra között, kedden, szerdán, csütörtökön 8:00 és 15:00 óra 

között, pénteken 8:00 és 12:00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére. 2011 óta lehetőség 

van arra, hogy a helyi adó fizetési kötelezettség teljesítése is pénztáron keresztül történjen, 

ezáltal az adófizetési határidőket megelőző 1 hetes intervallumban hosszított nyitvatartást 

biztosítunk az ügyfelek számára reggel 8 órától este 6 óráig.  

 

II. Számviteli csoport 

 

A számvitel területén foglalkoztatott munkatársak a CT-EcoSTAT integrált gazdasági és 

gazdálkodási rendszer főkönyv moduljával dolgozzák fel a Polgármesteri Hivatal és 

gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdasági eseményeit. A 

kontírozás nem a főkönyvi, hanem a pénzügymodulban történik, a végleges 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a rendelés és a kötelezettségvállalás modulokon 

kívül szintén elvégezhető a pénzügy modulban. A Tárgyi eszközök és a készletek kontírozása 

az analitikus nyilvántartásokban történik.  

6 203 5 919

3 574

21 027

104 556 170

2 066

4

1 436
675

1 480

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Kimenő számlák Beérkező számlák Pénztárforgalom Bankforgalom

 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyesített óvoda



 

5 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet értelmében a Könyvelés a 

tevékenység során előforduló gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel keretében 2014. 

január 1-től kétféle számviteli szemlélet szerint vezet nyilvántartást. A költségvetési 

számvitelben pénzforgalmi szemlélet szerint a gazdasági események pénzforgalomra gyakorolt 

hatása kerül kimutatásra. A pénzáramlást befolyásoló egyéb bevételek és kiadások 

számbavétele történik meg itt. A vagyonra és annak összetételére, a pénzügyi helyzetre, 

valamint a gazdálkodás eredményére kiható gazdasági eseményekről eredményszemléletű 

számviteli módszer keretében a pénzügyi számvitel szerint vezet nyilvántartást, amely során a 

gazdasági eseményeket az eredményre gyakorolt hatásuk alapján veszik figyelembe azok 

felmerülésekor, függetlenül a pénzügyi teljesítés időpontjától és módjától.  

 

A Számviteli csoport feladatai különösen: 

 

1. Éves szinten több mint 100 000 db számviteli bizonylat kontírozása, 

kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése, tétel gépi rögzítése, könyvelése, a főkönyvi 

kivonat elkészítése, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Hódmezővásárhely MJV 

Polgármesteri Hivatala, Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, Hódmezővásárhelyi Egyesített 

Bölcsőde, Hódmezővásárhely Közétkeztetési Intézménye, Tornyai János Múzeum és 

Közművelődési Intézmény, Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, 

Mártély Községi Önkormányzat és  két intézménye, a három nemzetiségi önkormányzat és a 

Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

vonatkozásában. 

2. Adatszolgáltatások készítése a törvényben előírt rendszerességgel a külső és belső 

szerveknek (MÁK, NAV, könyvvizsgáló, képviselőtestület, intézmények stb.). Negyedévente, 

a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig mérlegjelentés készítése, a költségvetési év tizenkét 

hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig gyorsjelentés, valamint a beszámoló 

leadásával egyidejűleg végleges mérlegjelentés készítése és megküldése a MÁK felé. A 

költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő 

hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-

éig pénzforgalmi jelentés készítése és megküldése a MÁK felé. Az éves gazdálkodásról a 

Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett központi nyomtatványokon, valamint a 

KGR internetes alapú program alkalmazásával elektronikus formában is pénzforgalmi 

beszámoló készítése. Adatszolgáltatási kötelezettség igény szerint a vezetés számára. 

Könyvvizsgáló részére adatszolgáltatás, tanúsítványok készítése. 

 

3. Éves beszámoló készítése. 2014 óta az éves költségvetési beszámoló részeként 

elkülönülnek a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerinti űrlapok. A költségvetés 

végrehajtásához kapcsolódóan költségvetési jelentést, maradvány-kimutatást kell készíteni, a 

személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét, valamint az 

önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat kell kimutatni 

a költségvetési számvitelben rögzített adatok alapján. A pénzügyi számvitelből a mérleget, 

eredmény-kimutatást, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, valamint 

kiegészítő mellékleteket kell elkészíteni. Ezzel teszünk eleget a Nemzetgazdasági Minisztérium 

honlapján közzétett központi nyomtatványokon és a KGR internetes alapú program 

használatával elektronikus formában a Magyar Államkincstár felé fennálló éves beszámolási 

kötelezettségeinknek. Az éves beszámoló keretében számolunk el a kapott állami 

támogatásokkal is. Az év végi beszámoló elkészítésének legelső fázisa a mérlegtételeket 

alátámasztó leltározási tevékenység előkészítése. Ezt követi a leltározás végrehajtása, 

kiértékelése. Az év végi beszámoló elkészítése a mindennapi feladatok mellett éves szinten a 

legnagyobb volumenű munka.  
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4. Elkülönült feladatkör a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartása. A 

nyilvántartás a CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer Tárgyi eszköz és 

Készlet moduljaival történik. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Hódmezővásárhely 

MJV Polgármesteri Hivatala, Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, Hódmezővásárhelyi 

Egyesített Bölcsőde, Hódmezővásárhely Közétkeztetési Intézménye, Tornyai János Múzeum 

és Közművelődési Intézmény, Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos 

Gyermekkönyvtár, Mártély Községi Önkormányzat és két intézménye, a három nemzetiségi 

önkormányzat és a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás vonatkozásában vezetjük az analitikus nyilvántartást. Ide kapcsolódik 

a beszerzések, térítés nélküli átvételek, értékesítések lekönyvelése, értékcsökkenés 

elszámolása, selejtezések kivezetése, az ingatlanokban bekövetkezett változások folyamatos 

egyeztetése a vagyonkatasztert vezető ügyintézővel. A 2018-as évtől az ingatlanvagyon 

nyilvántartása bekerült a CT-EcoSTAT integrált gazdasági rendszerbe. Az analitikákban 

nyilvántartott számlák feladása közvetlenül a kontírozást követően történik. Ide illeszkedik a 

leltár modul használata, mely alkalmas az év végi leltározáshoz szükséges szabályszerű leltár 

ívek előállítására. 

 

5. Számviteli feladat a kiadások és bevételek érvényesítése. Minden a Polgármesteri Hivatal 

gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervet érintő kiadást érvényesíteni kell. Az 

érvényesítő feladata a bizonylathoz csatolt okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőrizni, 

megállapítani a kiadás teljesítésének jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és az 

előírt követelmények betartását. A Számviteli csoport ügyintézői látják el az érvényesítői 

feladatokat. 

 

6. A számviteli ügyintézők feladata az analitikus nyilvántartások vezetése a sajátos eszköz és 

forrás oldali elszámolásokról, főkönyvi számlákról, az aktív és passzív időbeli elhatárolásokról, 

az intézmények részére nyújtott támogatásokról. Ehhez kapcsolódik az analitikus 

nyilvántartások és a főkönyv adatainak egyeztetése. A lakáscélú támogatások egyeztetése a 

pénzintézetekkel. Az önkormányzatok és a hivatal által folyósított segélyek egyeztetése a 

Népjóléti Csoporttal. 

 

7. A CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és gazdasági rendszerben a kötelezettségvállalás és a 

rendelés modulokat a Közgazdasági Iroda Számviteli csoportjának kijelölt munkatársai kezelik. 

Feladatuk az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott sorok, összegek 

felvitele, a költségvetési sorokhoz kapcsolódó jogosultságok meghatározása. Az egyes 

szerződések rögzítése a költségvetési sorokhoz kapcsolódóan, illetve a szerződésekhez beérkező 

számlák rögzítése, feldolgozása a szerződésszámokhoz kapcsolódóan. A banki borítékokba 

bekerülő valamennyi tételt a kötelezettségvállalás rendszerében szintén rögzíteni kell. 

 

8. A költségvetési ügyintézők végzik az Önkormányzat gazdálkodását megalapozó tervezési, 

elemzési, információszolgáltatási teendőket. Összeállítják az önkormányzati szintű 

költségvetést és annak évközi módosításait, a költségvetés teljesüléséről szóló beszámolókat - 

a hatályban lévő jogszabályok előírásainak mindenkori figyelembevétele mellett. 

Elkészítik az állami támogatások igénylését, a törvényi határidőknek megfelelően az évközi 

lemondásokat, illetve pótigényléseket és év végén a leigényelt normatívák felhasználására 

vonatkozó elszámolásokat.   

 

9. Az intézmények, gazdálkodó szervezetek, valamint társirodák javaslatait figyelembe véve, 

többszöri egyeztetések után a 2021. évi költségvetési rendelettervezet a törvényben 
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meghatározott határidőn belül került összeállításra. Ennek eredményeképp 2021. márciusában 

elfogadásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint 

Mártély Község Önkormányzatának az intézmények költségvetéseit is tartalmazó 2021. évi 

költségvetési rendelete, illetve Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok költségvetését elfogadó határozata. 

 

10. Az elfogadott költségvetési rendeletben, illetve határozatban meghatározott előirányzatok 

alapján határidőre elkészítették az Államkincstár felé továbbítandó „Elemi költségvetés” 

űrlapgarnitúrákat, valamint folyamatosan könyvelték és egyeztették az előirányzatokat a 

főkönyvi rendszerben. A költségvetési rendeletek, - határozatok évközben a közgyűlési 

határozatok, beérkezett állami támogatások, intézményi kérelmek, évközben jelentkező új 

feladatok, új beruházások, illetve az egyéb gazdasági, társadalmi körülmények változása miatt 

többször módosításra kerültek. A költségvetési rendelet Hódmezővásárhely esetében 8 

alkalommal, Mártély esetében 5 alkalommal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat esetében 3-3 alkalommal, 

valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás esetében 4 alkalommal lett 

módosítva. 

 

11. A 2020. évi zárszámadások valamennyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és 

társulás esetében a törvényi előírásnak megfelelően elfogadásra kerültek. A zárszámadások 

részletes beszámolót tartalmaznak a gazdálkodásáról, az előirányzatok pénzügyi teljesüléséről, 

bemutatják többek között a vagyonmérleget, maradványát, az állami támogatás elszámolását. 

II. Intézményi csoport 

Csoportvezető irányítása mellett látja el a szervezeti egység feladatait. Az Intézményi Csoport 

ellátja az önállóan működő önkormányzati intézmények gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokat. 

Az Intézményi csoport alá tartozó Intézmények:  

 

• Hódmezővásárhely Közétkeztetési Intézménye,  

• Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény,  

• Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár. 

 

Az Intézményi Csoport feladatai különösen: 

 

- egyezteti és elkészíti a költségvetési rendelet-tervezet önállóan működő önkormányzati 

intézményekre vonatkozó előirányzatait, és továbbítja a Számviteli Csoport részére, 

- javaslatot tesz az önállóan működő önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásra 

vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások közgyűlési 

jóváhagyására, és továbbítja a Számviteli Csoport részére, 

- a Magyar Államkincstár felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások teljesítése: havonta 

pénzforgalmi jelentés, negyedévente mérlegjelentés, évente éves beszámoló és elemi 

költségvetés készítése, 

- a gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok utalványrendeleteinek számviteli 

előírások szerinti felszerelése, a kapcsolódó dokumentumok csatolása, 

- a banki tranzakciók  intézése, a jóváírások és terhelések figyelemmel kísérése, 

- az intézményi támogatások analitikus nyilvántartásának vezetése, 

- a pénztárbizonylatok szabályosságát ellenőrzi, pénztárellenőri feladatok ellátása, 
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- vezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartását,  

- elkészíti a NAV felé a kötelező bevallásokat,  

- a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, azok állományában bekövetkező változások 

könyvelése, 

- az éven túli elhasználódású, de csak mennyiségileg nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök 

nyilvántartása, 

- gyermekétkeztetés térítési díjainak kiszámlázása, befizetések rögzítése, 

- kapcsolattartás a gyermekétkeztetésben érintett szülőkkel, gyermekekkel és intézményekkel, 

valamint a szolgáltatást biztosító vállalkozóval, illetve a rendelések és lemondások 

rögzítése/továbbítása. 

 

 

IV. Adócsoport 

 

A Csoport munkáját csoportvezető koordinálja. Az Adócsoport az átengedett központi adókkal, 

a helyi adókkal, a települési adókkal, és az egyéb helyről kimutatott adók módjára behajtandó 

köztartozásokkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat látja el. Az adóigazgatási eljárásokban 

az adóhatóság megállapítja az adózó jogait, kötelezettségeit, ellenőrzi az adókötelezettségek 

teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, nyilvántartást vezet az adózást érintő tényekről, 

adatokról, körülményekről, és adatot igazol, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti, 

emellett a Csoport adó-és értékbizonyítványokat ad ki. 

 

Az Adócsoport munkatársai kérelemre vagy hivatalból folytatják le a hozzájuk tartozó 

eljárásokat az irányadó jogszabályok előírásai szerint, alkalmazva mindemellett a szükséges 

informatikai rendszereket, amelyeket és az adózással összefüggő nyilvántartásokat is 

naprakészen vezetnek. Az egyes adónemek vonatkozásában a feladat az adó 

megállapításától/előírásától esetlegesen egészen az adó végrehajtásáig is terjedhet. Kiemelten 

fontos a Csoport működésében a társhatóságokkal, az egyéb szervekkel, és a felettes, továbbá 

a felügyeleti szervekkel való együttműködés, a felénk küldött adatszolgáltatások teljesítése is. 

Az Adócsoport tagjai feladataikat az egyes területekre specializálódottan látják el, azonban 

mindenki kiveszi a részét a lakosság által is komolyan igényelt ügyfélfogadás biztosításából, 

illetve az egyes fölmerülő nagyszámú adózót érintő teendők végrehajtásából. 

 

A 2021-es évet mindezeken túlmenően, mint külső tényező jellemezte még, hogy a koronavírus 

világjárvány kapcsán hozott kormányzati döntések egy része közvetlenül érintette az adózás 

területét. Az év folyamán irányadó szabályozás rögzítette többek között, hogy a 2021. évben 

végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az 

ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és 

alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Emellett az 

önkormányzatnak a meghozott kormányrendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete 

szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kellett. 

Továbbá a települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem volt 

jogosult bevezetni. Rögzítésre került mindemellett, hogy a 2021. évben végződő adóévben azon 

mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek esetében a jogszabályban meghatározott nettó 

árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó 

mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati 

rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. A mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban 

esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti 

adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban 
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megfizetni. Ennek igénybevétele kapcsán az említett vállalkozásoknak nyilatkozatot kellett 

benyújtaniuk az adóhatóság felé. 

 

A munkavégzés menetét a 2021-es évben meghatározta még, hogy az év második felében útjára 

indult egy belső felülvizsgálati folyamat, melynek keretében a munkatársak oktatására is sor 

került, illetve elkezdődött egy középtávú célkitűzés megvalósítása, melynek keretében az 

egységes joggyakorlat, a szakmai munka színvonalának növelése, az egyes eljárások 

hatékonyságának átvilágítása és fejlesztése zajlott és zajlik jelenleg is. 

 

IV. 1. Adóigazgatási eljárások 

 

Az egyes adónemek vonatkozásában speciális eljárási formák is megjelenhetnek abban az 

esetben, ha valamilyen körülmény ezt indokolttá teszi. Amennyiben méltányolható okból az 

adózó a részére előírt adót megfizetni nem tudja, vagy nem az általános feltételeknek 

megfelelően, úgy méltányossági eljárás keretében fizetési kedvezményeket vehet igénybe. Ettől 

eltérő eset, amikor az adózó nem ad be méltányosság iránt kérelmet, vagy vele szemben annak 

feltételei nem állnak fönn, mindezek mellett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ilyenkor 

ugyanis a hatóság köteles intézkedni a végrehajtási eljárás megindítása iránt. Fölmerülhet még 

olyan körülmény is, mely a jogszabályi előírások alapján az adózónál történő ellenőrzés 

lefolytatását teszi indokolttá. A továbbiakban ezen eljárástípusok számának alakulását mutatjuk 

be. 

1. Fizetési kedvezmények 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) rendelkezései lehetővé 

teszik, hogy az adózó és az adó megfizetésére kötelezett kérelmére, méltányossági okból az 

adóhatóság részletfizetést, fizetési halasztást, valamint, ha az adó megfizetése az adózó és a 

vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti adómérséklést 

(mérséklés vagy elengedés) engedélyezzen. A vállalkozási tevékenységet folytató természetes 

személy, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében kizárólag kivételes méltányosságból és 

csak a bírság és/vagy pótléktartozás esetében van lehetőség a jogszabályban meghatározott 

indokból. Egyebekben az ügyintézők a fizetési kedvezmények feltételeit és az esedékes 

részletek határidejét figyelemmel kísérik, mivel ha azokat az adózó nem teljesíti, akkor a 

kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.  

A kérelmet benyújtó 48 magánszemély és egyéni vállalkozó vonatkozásában fizetési 

kedvezmény kérésére és elbírálására az alábbi hátralékállomány tekintetében került sor 

(2021.12.31-i állapot): 

 

Fizetési kedvezmény 

módja 

Kérelemre irányuló 

összeg (Ft) 

Engedélyezett összeg 

(Ft) 

Engedélyezés 

aránya 

Részletfizetés 4 035 362 4 374 432 100 % 

Adótartozás elengedése 3 358 588 3 014 518 89,75 % 

Fizetési halasztás 203 918 203 918 100 % 

Összesen 7 597 868 7 592 868 99,93 % 

 

A vállalkozási szektor vonatkozásában 21 adózó esetében a fizetési kedvezmény kérésére és 

elbírálására az alábbi hátralékállomány tekintetében került sor: 
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Fizetési kedvezmény 

módja 

Kérelemre irányuló 

összeg (Ft) 

Engedélyezett 

összeg (Ft) 

Engedélyezés 

aránya 

Részletfizetés 61 415 129 57 045 295 93 % 

Fizetési halasztás 3 834 151 3 834 151 100 % 

Mérséklés/elengedés 4 085 831 4 085 831 100 % 

Összesen 69 335 111 64 965 277 93,69 %  

 

 

2. Végrehajtási eljárások 

 

Értesítők, felszólítók 

A 2021. évben 2 alkalommal, összesen 19 220 db egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók 

részére. 

 

Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 

A 2021. évben benyújtott hatósági átutalási megbízás összege 865 744 729 Ft volt. Ez az összeg 

1088 adóalanyt érintett úgy, hogy esetenként több alkalommal is benyújtásra került az inkasszó. 

Az inkasszó által történő behajtás eredményeként 188 975 658 Ft folyt be az önkormányzat 

számláira, így a kibocsátott inkasszók 21,82 %-ban teljesültek. 

 

 

Munkabér- vagy nyugdíjletiltás 

A tavalyi évben 131 adózó vonatkozásában, összesen 38 675 060 Ft összegben kerültek átadásra 

a nyugdíjakból, illetve a munkabérekből levonásra irányuló megkeresések. A letiltásra átadott 

összegek beérkezése folyamatos, és 2021. végéig az átadott tartozás 22,72 %-a, azaz 8 786 731 

Ft folyt be. 

Követelésfoglalás 

Újfajta végrehajtási cselekményként 2021. évben 20 adózó vonatkozásában összesen 2 386 548 
Ft összegben kerültek lefoglalásra az adózók támogatás, illetve egyéb jogcímen fennálló 

követelései a végrehajtási eljárásokban. 

Gépjárműfoglalás 

2021-ben 30 adózó 42 db gépjárműve vonatkozásában 17 300 500 Ft összegben került sor 

gépjárműfoglalásra. 

Jelzálogjog és végrehajtási jog bejegyzés 

A fizetési felszólítások kiküldése, az inkasszók benyújtása és a letiltások kibocsátásának 

eredménytelensége, illetve jelentős összegű tartozás esetén az előzőek mellőzése mellett az 

Adócsoport az adós ingatlanára jelzálog- és végrehajtási jog bejegyzése érdekében 

megkeresheti az ingatlanügyi hatóságot. 2021-ben az Adócsoport 8 adós 30 ingatlana 

vonatkozásában 45 193 105 Ft értékben küldött jelzálog- és/vagy végrehajtási jog bejegyzésre 

irányuló megkeresést. 
 

Az állami adóhatóság részére történő behajtás átadás 
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Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

alapján Az állami adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányadó 

szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja az 

önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő 

tartozásokat. 

A megkeresés előtt az önkormányzati adóhatóság megkísérli a tartozást átvezetéssel, illetve 

visszatartás útján rendezni. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, megkereséssel fordulhat az 

állami adóhatósághoz. 2021-ben 1 adóalany vonatkozásában 4 194 285 Ft tartozás került 

átadásra. Az intézkedés hatására 1 000 000 Ft adóbefizetés teljesült. 

 

3. Ellenőrzés 

2021. évben 1 adóalany vonatkozásában került sor adóellenőrzésre építményadó adónemben az 

adó megállapításához való jog elévülési idejét felölelő időszak tekintetében, melynek kapcsán 

40,5 millió Ft építményadó előírására és beszedésére került sor, illetve az adóhiány miatt 

adóbírság és késedelmi pótlék kiszabása is történt. 

4. Az adócsoporthoz rendelt egyéb feladatok 

Feladatunk továbbá a gyámhatósági eljárásokhoz szükséges, illetve a bírósági végrehajtás alá 

kerülő vagy hagyatéki leltárokban szereplő ingatlanok értékének becslése, vagyoni igazolás 

kiadása ügyészségi, rendőrségi megkeresésre, valamint a bíróságok részére perköltség-

mentességben kitöltött igazolások kiadása, továbbá kérelemre adóigazolások kiadása, 

adatszolgáltatások teljesítése, nyilvántartások vezetése.  A következő táblázat néhány feladat 

adatait mutatja be. 

  

Adó- és értékbizonyítvány Darab 

végrehajtási eljáráshoz 197 

gyámhatósági eljáráshoz 44 

lakáscélú állami támogatás 14 

hagyatéki eljáráshoz 1 186 

vagyoni igazolások ügyészség, rendőrség és bíróság megkeresésére 365 

adóigazolások 128 

Összesen 1 934 

 

 

IV. 2. Az egyes bevezetett helyi adók, illetve egyéb bevételek alakulásának bemutatása 

 

A következő ábra bemutatja a helyi adók típusait, valamint színezett háttérrel jeleztük mely 

adónemek vannak jelenleg érvényben Hódmezővásárhelyen.  
 



 

12 

 

 
 

Építményadó: 

A második legjelentősebb adónem az építményadó, amely 2021-ben a bevételek 23,5 %-át tette 

ki, és közel 25 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A bevételnövekedés oka az 

adóellenőrzések révén feltárt és befolyt adóhiány. Az adónem főbb jellemzőit a következő 

táblázat mutatja.  

 Magánszemély Társas vállalkozás Összesen 

Adózók száma (fő) 16 699 380 17 079 

Adótárgyak száma (db) 23 573 1 371 24 944 

Folyó évi kivetés (Ft) 74 457 454 667 643 360 742 100 814 

 

 

 

Telekadó: 

A teljes adóbevétel közel 12 %-át tette ki, és az ebből származó összeg nem változott az előző 

évhez képest. 

 Magánszemély Társas vállalkozás Összesen 

Adózók száma (fő) 359 228 587 

Adótárgyak száma (db) 492 552 1 044 

Folyó évi kivetés (Ft) 33 112 641 322 702 615 355 815 256 

 

 

Helyi iparűzési adó: 

A bevételek 63,4%-át kitevő iparűzési adóból a tavalyi évben 38,8 millió Ft-tal több bevétel 

folyt be, mint 2020-ban.  

 Magánszemély Társas vállalkozás Összesen 

Adózók száma (fő) 3 781 1 915 5 696 

Folyó évi kivetés (Ft) 182 023 992 2 009 848 670 2 191 872 662 

Helyi adók, települési adó 

Kommunális 

Magánszemélyek kommunális adója 

Települési adó 

Kommunális jellegű 

Idegenforgalmi 

Helyi iparűzési adó 

Telekadó Építményadó 

Vagyoni típusú 
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A Közgyűlés döntése értelmében 2016-tól mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos, 

fogorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben az adóalapja nem éri el a 20 millió Ft-ot. Az 

adókedvezmény összege valamivel több, mint 6 millió Ft bevételkiesést jelentett a tavalyi 

évben. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 1 %-os kedvezményt a 2021. évi helyi 

iparűzési adóelőlegeknél mintegy 3000 adózó vette igénybe.  

Az iparűzési adókivetés megközelítőleg jól reprezentálja a helyi gazdaság alakulását, illetve 

annak szerkezetét. A következő diagram az egyes ágazatok részarányát mutatja az iparűzési 

adóalapon belül. 

 

 

 

 

Gépjárműadó: 

A gépjárműadó hosszú időn keresztül az önkormányzat stabil, kiszámítható bevételi forrása 

volt, amelynek összege az elmúlt években kismértékben, de a gépjárműállomány bővülése 

következtében folyamatosan növekedett. Ugyanakkor 2020. évben az önkormányzat ezen 

bevételi forrása megszűnt, köszönhetően annak, hogy január 1-től a teljes összeg a központi 

költségvetést illette meg, továbbá 2021. január 1-jétől kezdődően az adó kivetése is átkerült a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. 

Idegenforgalmi adó: 

Az adó mértéke 2021-ben 200 Ft/fő/vendégéjszaka volt. 44 adózó bevallása alapján a tavalyi 

évben Hódmezővásárhelyen összesen 45 412 vendégéjszakát töltöttek el, amelyből – levonva a 

mentes vendégéjszakákat – 31 451 volt adóköteles. 

 

Egyéb adónemek: 

A fentieken túlmenően az Adócsoporthoz tartozik a földbérbeadásból származó jövedelem 

adója, a talajterhelési díj és az adók módjára behajtandó köztartozások. A földbérbeadásból 

11%

31%

10%4%4%

19%

3%
6%

12%

Nemzetgazdasági ágak részaránya (%)

Mezőgazdaság

Feldolgozóipar

Építőipar

Vízellátás, hulladékgazdálkodás

Energiaiszektor

Kereskedelem, gépjárműjavítás

Pénzügy

Információ, kommunikáció

Egyéb szolgáltatások
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származó jövedelem adója nem számít jelentős adóbevételnek, hiszen a földtulajdonosok a 

bérleti szerződéseiket öt évnél hosszabb időre kötik, így adómentesek. Ennek köszönhetően 

2021-ben nem érte el a 250 ezer Ft-ot. A talajterhelési díj tavalyi évben mintegy 101 adózót 

érintett, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. A kivetett adó 

összege 4 829 400 Ft volt. 

 

IV. 3. Adóbevételek, adófizetés, kintlévőség 

 

Adóbevételek alakulása adónemenként 2015-2021 között (ezer Ft) 

 
Az önkormányzat által beszedett adó 2021-ben megközelítette a 3,28 milliárd Ft-ot, ami 

mintegy 85 millió Ft-tal haladta meg az előző évit. Ez részben az adóellenőrzésekből befolyt 

többletbevételeknek, részben pedig annak volt köszönhető, hogy a KKV-k adócsökkentése 

ellenére a helyi iparűzési adóbevétel nem csökkent, hiszen 2020. év végén megszűnt az 

adófeltöltési kötelezettség, amelynek eredményeképpen a nagy vállalkozások 2021. májusában 

fizették meg az adójuk növekedéséből származó különbözetet. 

A következő táblázat az egyes adófizetési módok használatának megoszlását mutatja. A tavalyi 

évhez képest jelentősebb változás következett be az egyes fizetési módok arányában. Tovább 

nőtt az átutalással teljesítők aránya, míg a pénztári befizetések száma jelentősen csökkent. Az 

adózók számát tekintve - a korábbi évekhez hasonlóan - már nem a pénztári befizetés volt a 

legmeghatározóbb, hiszen a gépjárműadó beszedésének megszűnése következtében, a 

befizetők száma további 70%-kal csökkent 2020-hoz képest.  

 

Fizetési mód Adózók száma Megoszlás (%) 

iCsekk mobilalkalmazás 803 6,28 

Csoportos beszedés 159 1,24 

Bankkártyás fizetés 585 4,57 
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Utalással teljesítés 9 122 71,3 

EFER fizetés 36 0,28 

Pénztári befizetés 2 089 16,33 

 

Az adósok Önkormányzatot megillető realizálható tartozásának összege 2021.12.31-i állapot 

szerint 222 530 245 Ft volt, amely a teljes kivetés közel 6 %-át tette ki. 

Adónem Összeg (Ft) 

Helyi adó 

Építményadó 84 108 463 

Telekadó 47 612 154 

Helyi iparűzési adó 49 541 497 

Idegenforgalmi adó 326 300 

Helyi adók összesen 181 588 414 

Bírság, pótlék, díjak, egyéb 40 941 831 

Adósok Önkormányzatot megillető realizálható tartozásának összege 222 530 245 

 

 

Hódmezővásárhely, 2022. június 28.  

 

      Tisztelettel: 

 Kurucz Roland 

 irodavezető 

 


