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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
nincsenek.  

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben csökkenti, mivel a jelentős 
munkaigényű mennyiségi felvételt leltározáskor, az eddigi kétévi rendszeresség 
helyett a jövőben csak három évente kell elvégezni. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A magasabb szintű jogszabályok változása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat 
csak három évente végezze el leltározáskor a mennyiségi felvételt, így a jogszabály 
megalkotását a törvény által nyújtott lehetőséghez való igazodás teszi szükségessé. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához nincs szükség újabb személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételek biztosítására, illetve az többletköltséggel sem jár. 
 
 
 
Újpest, 2015. január 23. 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

2

Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdésében foglaltakra, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet 80/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„80/A. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a mérlegben szereplő 
eszközöket és forrásokat három évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A korábban hatályos, Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) számú 
kormányrendelet 37. § (7) bekezdése lehetővé tette, hogy az Önkormányzatnál és 
költségvetési szerveinél – amennyiben a Képviselő-testület rendeletében így 
rendelkezik – két évenként kelljen mennyiségi felvétellel leltározni. Ezen 
lehetőséggel élve a Képviselő-testület a 48/2012. számú rendeletében élt a 
kétévenkénti mennyiségi felvétellel történő leltározás bevezetésével. 
 
A fenti kormányrendelet időközben hatályon kívül helyezésre került. Az új 
jogszabály, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
22. §-a értelmében az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg 
tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és 
forrásokat. A leltározás végrehajtását a számvitelről szóló törvény 69. §-a szerint 
kell végrehajtani. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a értelmében: a könyvek üzleti év 
végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához 
leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a 
vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben 
és értékben. 
 

A 69. § (3) bekezdése értelmében: „Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek 
megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok 
valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles 
meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási 
szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente 
mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a 
csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen 
helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 
értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá 
a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie. 

 
A fentiek alapján jogszabályi lehetőség van arra, hogy Önkormányzatunknál a 

tételes leltározásra – a korábbi két évvel ellentétben - háromévente kerüljön sor. A 
szabályozás megváltoztatása átmeneti problémát nem okoz, mivel az előző 
mennyiségi felvétellel történő leltározásra 2013. december 31.-ei fordulónappal, 
2014. évi leltárkiértékeléssel került sor. 


