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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. április 28. napi ülésére 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletének 

elfogadása 

 

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „91. § (1) A helyi önkormányzat 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetét a jegyző elkészíti, 

és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé 

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap 

utolsó napjáig hatályba lépjen.” 

A zárszámadás bemutatja a 2021. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, 

azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati 

vagyon alakulását.  

A rendelet részeként mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokat, amely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. 

melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési szerv belső 

kontrollrendszerének minőségét. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

87.§, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § -ának (1) 

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, 

amely a fenti kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi 

szervének – Igazgatóság – is megküldésre került.  

 

A városi önkormányzat főbb feladatainak bemutatása 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Dél-Békési Kistérségben a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendelet alapján átmenetileg kedvezményezett településként van besorolva.  

Az Önkormányzat által végzett általános feladatok (közvilágítás, köztemető fenntartás, zöldterület 

kezelés, településüzemeltetési feladatok, stb.) mellett a város az alábbi főbb feladatokat végezte a 

2021. évben: 

- Közoktatás: 

1.) Iskola 

2017. január 1 napjától a Gyulai Tankerület működtette a Medgyesegyházi Schéner Mihály 

Általános Iskolát, majd 2017. február 1 napjától a Békéscsabai Tankerület működteti.  

A Medgyesegyházi Sportcsarnokot 2017. február 1 napjától a Békéscsabai Tankerület működteti, 

és a Medgyesegyházi Sportegyesület általi igénybe vétel a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat költségvetését terheli.  

A Medgyesegyházi uszodát 2017. március 16. napjától a Békéscsabai Tankerület működteti, a 

Medgyesegyházi Sportegyesület Úszó Szakosztályának igénybe vétele a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat költségvetését terheli. 



2.) Óvoda 

Az óvoda a 2021. évben is az önkormányzat fenntartásában működött. Az óvoda két telephellyel 

rendelkezik, az egyik telephely Medgyesegyházán, a másik telephely Bánkúton van. Az óvoda 6 

csoporttal működött, amelyből egy csoport Bánkúton működött. 

Elmondható, hogy az óvodás gyermekek egy modern, esztétikus környezetben jól felkészült 

pedagógusok kezei alatt fejlődhetnek, készülhetnek fel az iskolára.  

- Szociális terület: 

A feladatellátást az önkormányzat továbbra is működtette saját intézménye, a Medgyesegyházi 

Gondozási Központ útján mind a kötelező szociális feladatok, mind az önként vállalt feladatok 

tekintetében.  

Az intézmény a kötelező önkormányzati feladatok közül elvégezte a család és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat, a háziorvosi alapellátást, a fogorvosi alapellátást, a család és nővédelmi 

egészségügyi gondozását, az ifjúsági- egészségügyi gondozását, az idősek nappali ellátását, a 

szociális étkeztetést, és a házi segítségnyújtási feladatokat. Az intézmény az önként vállalt 

feladatok közül az egészségügyi laboratóriumot és az idősek bentlakásos szociális otthonát 

működtette. 

- Közművelődés  

Az intézmény a kötelező feladatai mellett a Schéner Házat működtette, megrendezte a Medgyesi 

Napokat. 

- Költségvetési gazdálkodás: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. §-a rendelkezik arról, hogy amennyiben 

egy intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, akkor az 

önkormányzati hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi csoportjával.  

- Közfoglalkoztatás: 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minél nagyobb mértékben próbálta a Startmunka 

Programot kihasználni. Elmondható, hogy a segély helyett munkát elv társadalmilag is építő 

jellegű. A munkanélküliség csökkentése érdekében a 2020. évben a következőkben felsorolt 

közmunkaprogramokat bonyolította le az önkormányzat. 

1. Szociális program  

2. Mezőgazdaság   

3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás   

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   

- 100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok: 

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság és a Medgyesegyházi Ipari park Nonprofit Kft 2021.évi Önkormányzati 

támogatása 23 063 68 Ft összeg volt. 

 

- Civil szervezettek támogatása, sporttámogatás: 

Az önkormányzat 2021. évben is fontos feladatnak tartotta a helyi társadalmi szervezetekkel való 

együttműködést és azok támogatását. Az Önkormányzat 2021. évben 427 10 Ft összeget nyújtott 

civil szervezetek támogatása címen. 

- Társulás keretében végzett feladatok: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2006-tól tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulásnak. A társulás formájában 2021. évben a területfejlesztési, a belső ellenőrzési és az 

orvosi ügyeleti feladatokat látta el az önkormányzat. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2010. óta tagja az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulásnak is. A Társulás célja, hogy a tagtelepüléseken az egészséges ivóvíz biztosítva legyen, 

ennek érdekében a Társulás ivóvízminőség-javító beruházást valósított meg, amely 2015. évben 

lezárult. 

Hitelműveletek alakulása 

 

Az Önkormányzat 2018. évben 37 243 444 Ft összegű éven túli célhitelt vett fel az Ipari Park 

kialakításához szükséges termőföld művelés alól történő kivonáshoz kapcsolódó földvédelmi 

járulék megfizetésére. A hitel összege 2021 év végén 21 283 444 Ft. 



 

Vagyon alakulása 

 

Az Önkormányzat eszközeinek egyenlege 2021. december 31. napján 3 235 862 422 Ft volt, ez az 

összeg 99 139 704 Ft összeggel alacsonyabb az előző évi értéknél. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2021. december 31. napján 2 919 30 926 

Ft volt, ez az összeg 1 801 939 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.  

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2020. december 31. napján 5 052 587 Ft, amely 

tartalmazza a vásárolt készleteket és az önkormányzat által előállított befejezetlen termelést, 

félkész termékeket és a késztermékeket, ami az előző évhez viszonyítva 2 901 137 Ft-os 

csökkenést jelent. 

 

Pénzeszközök értéke 2021. december 31. napján 235 593 480 Ft volt, amely magában foglalja a 

nyertes TOP-os pályázatok leutalt előlegeket is. 

 

Az önkormányzati feladatellátás értékelésének összegzése 

 

Fontos kiemelnünk azt, hogy az önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatai túlnyomó részben 

a kötelező feladatok színvonalának megtartása érdekében, azok fenntartási, működtetési 

költségeinek csökkentése érdekében, valamint a meglévő önkormányzati vagyon gazdaságos és 

hatékony kihasználásnak érdekében kerültek megvalósításra. 

Összességében az Önkormányzat 2021. évi bevételei 1 100 922 609 Ft-ra teljesültek, a kiadásai 

883 665 607 Ft-ra teljesültek. A kiadások teljesítése azért ilyen alacsony, mivel a nyertes TOP-os 

pályázatokból befolyt támogatás összege, csak részben került felhasználásra, a beruházások 

tekintetében kiadás 2022. évben fognak felmerülni.  

A központi költségvetésből Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2021. évben 440 568 423 Ft 

támogatásban részesült 

2021. évben az Önkormányzat működési bevétele 71 655 466 Ft volt. Az Önkormányzat helyi adó 

bevétele 2021. évben 91 684 456 Ft. A Képviselő-testület 2021. évben sem vezetett be új 

adónemet. 

Intézményeink 2021. évi eredeti költségvetése csak a jogszabályi mértékű kötelező 

bérfejlesztéseket tartalmazta. Kiemelt cél volt önkormányzatunk számára, 2021. évben is a 

működőképesség biztosítása. 

A helyi önkormányzatok működésének támogatása csak a működési kiadások egy részének 

teljesítésére nyújtott fedezetet. Összességében a feladatfinanszírozás, valamint az önkormányzat 

saját bevételei együtt biztosított fedezetet a 2021. évi gazdálkodásra.  

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványa 

218 242 044 Ft összegben realizálódott. Ebből kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 

214 452 516 Ft és szabad költségvetési maradvány 3 789 528 Ft. 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. április 23. 

 

      

             Kraller József s.k. 

                 polgármester 
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