Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az Irodánkhoz érkezett kérdésekre tekintettel az alábbiakról
tájékoztassam:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § a-b./ pontjai
alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel
összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.
Álláspontunk alapján megállapítható, hogy az éves költségvetési beszámolónak, valamint az
alapján a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzati vagyonra, illetve a
költségvetés végrehajtására vonatkozó adatokat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 110.§ (2) bekezdés alapján az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást
kell készíteni.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)
30. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja
be.
Az Mötv., valamint az Áhsz. idézett rendelkezései alapján - álláspontunk szerint - a jogalkotó
külön rendelkezett arról is, hogy zárszámadáshoz vagyonkimutatást kell készíteni, illetve
csatolni. Véleményünk alapján az előbbi rendelkezéseknek megfelelően járhatunk el akkor,
amikor a vagyonkimutatást külön mellékletként, vagy függelékként csatoljuk a zárszámadási
rendelethez.
Az Áht. 91.§ (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a
képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell
bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Álláspontunk alapján a fenti rendelkezés arra utal, hogy az előterjesztéskor, az
előterjesztésben foglaltak szerint a képviselő-testületet külön is tájékoztatni kell a hivatkozott
mérlegekről, illetve kimutatásokról annak ellenére, hogy azok (mérleg, vagyonkimutatás) a
zárszámadási rendelet részei.
Tekintettel a fentiekre, az alábbi döntési javaslatra tudjuk felhívni szíves figyelmüket:
a./ Zárszámadási rendelet elfogadása, valamint
b./ külön határozat az Áht. 91.§ (2) bekezdésében foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről.
További kellemes napot kívánok!
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