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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. augusztus 10-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a 
leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

 
 
Az előterjesztést készítette:     

Farkasné Őze Angéla 
mb.pénzügyi vezető  
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 

 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
  aljegyző 
 
 
 
 
 
 
        dr. Balogh László sk. 
        jegyző  
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Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a 
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Iktatószám: LMKOH/205/33/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2014.  január 01-ig hatályos 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése az 
alábbiakat írta elő: 

 
„(7) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az államháztartás 
szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező 
nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor az (1) bekezdés szerinti leltározást elegendő két 
évenként végrehajtani az 1. § (1) bekezdés a), c), f) és h)–k) pontja esetében az irányító szerv 
egyetértésével, illetve az 1. § (1) bekezdés b), d)–e) és g) pontja szerinti szervezetek esetében önkormányzati 
rendelet (határozat) szabályozása alapján. „ 

 
Ezt az Önkormányzat a 26/2012 (VII.06) önkormányzati rendeletében szabályozta.  

 
2014. január 1. napjával lépett hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet (Áhsz.), amely hatályon kívül helyezte a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendeletet. Az új Áhsz. a leltárral kapcsolatos kötelezettséget az alábbiakban szabályozza: 

 
„22. § (1) 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. 
(2) A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani 
azzal, hogy 
a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és 
hitelesített leltárral kell alátámasztani, és 
b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a 
leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni. 
(3) A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.” 
 

A Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 69. § alapján: 
„(3) 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.” 

 
Az Szt. ezen rendelkezése az önkormányzatra, mint gazdálkodóra is hatályos a törvény 
értelmében. 
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Előzetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Nem mérhető hatás. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhető hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhető hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése, valamint  a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény  69. § szabályozása indokolttá teszi a rendelet hatályon kívül 
helyezését. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A fenti feltételek biztosítottak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2017. július 18. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási 

kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási 
kötelezettségről szóló 26/2012. (VII.06) önkormányzati rendelete. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 
 
 

  Basky András: dr. Balogh László 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. … 
 
 
 dr. Balogh László  
 jegyző 
 


