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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő testület 2011. április 19.–ei ülésére 

 
 
Tárgy: Egyes Önkormányzati Intézmények beszámolójában szereplő hosszú lejáratú 
kötelezettségek utólagos tudomásul vétele 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2010. évi zárszámadás készítésekor a Költségvetési Osztály ellenőrizte a hosszú lejáratú 
kötelezettségeket, melynek során az Államháztartási törvénybe (Áht.) ütköző 
kötelezettségvállalásokat talált.  
 

„100/G. § (1) A költségvetési szerv - a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével- 
a) pénzkölcsönt (hitelt) - kivéve a 18/B. § (1) bekezdés d), x) és zs) pontja szerinti megelőlegezési, likviditási 

hitelt - nem vehet fel 
…. 
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződést nem köthet. 
(2) A többcélú kistérségi társulás és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás az adott közfeladat ellátásában 
érintett önkormányzatok kezességvállalása mellett vehet fel hitelt, bocsáthat ki kötvényt. 

(3) A 66. §-ban foglalt költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogokat csak a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott keretek között gyakorolhatja. 
 

66. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi 
kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő megyei 
önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala (a 
továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal). E feladatokat az önkormányzati hivatal - az adott helyi 
önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több település helyi 
kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi 
önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, 
kötelezettjeinek kijelölését is.” 
 
A QuercusTax Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. könyvvizsgálata során az önkormányzati 
intézmények 2010. évi beszámolójában szereplő hosszú lejáratú kötelezettségekkel 
kapcsolatos észrevételeket megerősítette és az alábbi megállapításokat tette: 
 

 2010. február 9-én a Szociális és Egészségügyi Intézmény (SZEI) kölcsönszerződést 
kötött a Renault Credit-tel egy Renault Trafic kisbusz megvásárlására 60 hónapos 
futamidőre. A Képviselő-testület 2009. december 15-én, a 2009. évi költségvetés V. 
módosításakor biztosította a kisbusz vásárlás első részletének fedezetét, 1000 eFt-ot. 

 
 A Szociális Foglalkoztató 2010. március 11-én kötött zárt végű pénzügyi 

lízingszerződést a Renault Credit-tel Renault Trafic gépjármű megvásárlására 24 
hónapos futamidőre, melynek kezdő részletét 2008. évi pénzmaradványából fedezte. 
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 Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (UGYIH) 2005-ben vásárolt Renault Trafic 
gépjárművet lízingszerződéssel a CIB Lízingen keresztül. A szerződés 2012-ben jár le.  

 
A SZEI és a Szociális Foglalkoztató esetében a szerződéskötés nem felelt meg a fenti 
jogszabályi előírásoknak, ilyent csak a Polgármesteri Hivatal köthetett volna. Az UGYIH 
esetében a szerződéskötés nem ütközött jogszabályba, mivel az Áht. pénzügyi lízing tilalmára 
vonatkozó kitétele 2006. 01. 01-től hatályos.  
 
Tény azonban az is, hogy a SZEI vezetője szerződéskötési szándékát 2009. november 27-én 
kelt levelében jelezte a gazdasági ügyekért felelős Alpolgármester felé, melynek nyomán a 
kért kezdő részletet a költségvetés módosítása során a Testület biztosította, a 
kölcsönszerződésről azonban nem foglalt állást. A jogszabályi tilalomra az intézmény 
vezetőjének figyelmét a Költségvetési Iroda nem hívta fel.  
 
A jogszabály sérelme már nem orvosolható, az eszközök azonban használatban vannak, ezért 
 a könyvvizsgálói ajánlással összhangban  szükséges a Képviselő-testület határozata, 
melyben a már megkötött szerződéseket – nem visszamenőleges jelleggel – tudomásul veszi, 
és kötelezettséget vállal a gépjárművek használatához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítására. 
 
 
Határozati javaslat: 

 
A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Intézmény és a Szociális Foglalkoztató 
2010. évi hitel-, illetve lízingfelvételére irányuló szerződéseket tudomásul veszi, és a 
teljesítésükhöz szükséges fedezetet az intézmények költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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Dr. Molnár Szabolcs 


