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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
67/2008. (XII.19.) ök. sz. rendelete
a leltározási kötelezettségről
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 37. § (7) bekezdésében rögzítettek szerint – a
leltározási kötelezettségről a következő rendeletet alkotja meg:
A rendelet célja, hatálya
1. §

A rendelet célja, hogy egységes rendszerben meghatározza az Önkormányzat intézményeinél,
a Polgármesteri Hivatalban a leltározási kötelezettség gyakoriságát.

2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat által fenntartott intézményekre és a Polgármesteri
Hivatalra terjed ki.

A leltározási kötelezettség
3. §

(1) Az Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési évről,
december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegében kimutatott eszközeit és
forrásait a – 4. §-ban meghatározottak kivételével – minden évben leltározni kell.

(2) A mérlegben kimutatott eszközök és források körébe bele kell érteni az aktív és passzív
pénzügyi elszámolásokat is.

4. §

Az Önkormányzat az áltála fenntartott intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak
lehetőséget ad arra, hogy – 5. §-ban meghatározott feltételek megléte esetén – a 3. §-ban
meghatározott évenkénti leltározási kötelezettségének kétévenként tegyenek eleget.
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5. §

Adott intézmény és a Polgármesteri Hivatal a kétévenkénti leltározási kötelezettség
lehetőségével csak akkor élhet, ha az intézménynél, a Polgármesteri Hivatalban a tulajdon
védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok
állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetnek
mennyiségben és értékben.

6. §

A leltározási kötelezettség gyakoriságát a leltározási szabályzatban kell rögzíteni. Az 5. §-ban
meghatározott feltételek meglétéért az intézmény vezetője/a jegyző a felelős.

Hatályba léptető rendelkezések
7. §

Az első év, amikor a 4. §-ban meghatározott lehetőség fennáll: 2008. év

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2008. december 19.

dr. Xantus Judit
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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