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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 5-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a 
leltározási kötelezettségrıl 

 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:     

- Gulyás Attiláné 
pénzügyi csoportvezetı  
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  

- Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 
 

 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
  aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
        jegyzı  
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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 5-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a 
leltározási kötelezettségrıl 

 
Iktatószám: I/7349/1/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14) IRM. rendelet, az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet 2012. január 1. napjától bekövetkezett módosításait figyelembe véve, 
valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elkülönülésére (ide 
értve a polgármesteri hivatalt is) figyelemmel került a már korábban megalkotott rendelet 
felülvizsgálatra.  
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a módosítás a 
rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet megalkotása vált 
szükségessé. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Nem mérhetı hatás. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A kétévenkénti leltározás lehetısége az adminisztratív terhek csökkentését vonja maga után. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotásánál figyelemmel kell lenni az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet 37. § (7) bekezdésére. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A korábbiakhoz képest nincs újabb feltétel.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2012. június 14. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél 

a leltározási kötelezettségrıl 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az 
Önkormányzat által fenntartott intézmények az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben 
(továbbiakban: Áhsz.) meghatározott feltételek fennállása esetén az Áhsz-ben 
meghatározott leltározási kötelezettségüknek kétévenként tesznek eleget. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a 2012. július 10. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a leltározási 

kötelezettségrıl szóló 32/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 

 Basky András Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……………….. 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
 


