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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Emberĺ Eľőfoľrás Bizottság véLeményezí

Határozati javas|at abizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
Képvise|ő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárry a|ását.

Tiszte|t Képviselő-testület!

I. Tényállás és diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-tęstiilet a 69912002. (KII.12.) szźtmu hatáĺozatában úgy döntött, hogy az
onkoľmányzat csak a forgalomképes ingatlanok körére vonatkozóan é| az
éľtékhelyesbítés lehetőségével, továbbá meghatátońa a számviteli politika azoÍl
alapelveit, amelyek az értékvesztés méľtékét, a lényeges és a jelentős összegű hibák
nagyságéfttaĺtalmaztźtk. A Képviselő-testület a38412003. (Ix.11.) számú hattxozatában
módosította a jelentős összegű eltéľések, mint számviteli fogalom, mértékét.

Az áIlarlŕ;ráńartás szervezeteí beszámolási és kcinywezetési kotelezettségének
sajátosságairól szóló 24912000. 6II.24.) Korm. ľendelet 32. s (7) bekezdése és a
számvitelľől szóló 2000. évi C. tĺirvény (a továbbiakban: Szt.) 57. $ (3) bekezdése a|ap1án
az onkoľmźnyzat a forgalomképes vagyonát (ĺinkorményzatítulajdonban álló lakásďk és
helyiségek) az ilz|ęti év végén, piaci értéken éľtékelte 2002-t(5|. A piaci értéket évente a
mérleg forđulónapjárameg kellett hatźrozni, és ha a piaci értékmagasabb volt' mint a
könyvszerinti éľték, akkor a kiilönbozetet a mérlegben aZ eszköztjk kcjzött
értékhelyesbítésként, a sajáttőkén beltil éľtékelési taľtalékként kellett kimutatni.
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A piaci éľtéken történő értékelés, az érté|<helyesbítés és éľtékelési tartalék kimutatása a
számviteli politikában váIaszthatő lehetőség, melyhez szükséges volt szabźt|yzatban
r o gzíteni a következőket :

- azonkormányzat éIĺikívan ezzel az eszkozze|,
- milyen nagyságrendri a piaci érték és a konyvszeľinti érték közötti jelentős

különbség összege.
20I4-től megváltozott a kciltségvetési szervek könywezetését szabźl|yoző jogszabály, de
a piaci értéken történő éľtékelés lehetőségét továbbra is a Szt. tarta|mazza.
A jogszabályi lehetősé g alapjźn a piaci értékelést, az éľtékeléshelyesbítést és az értékelési
taľtalékot meg lehet szĹintetni' de csak abban az esetben, ha az onkoĺĺnźnyzat számviteli
politikájának módosításával arról dönt, hogy a továbbiakban nem kíván é|ru ezzeI a
lehetőséggel. A Szt. 46.s Q) bekezdése szerint: ,/z előző üzleti év mérleg készítésénél
alkalmazott értékelési elvek csak akkor váĺtoztathatók meg, ha a változtatást eĺőidéző
tényezők tartósan - legalább egl éven túl - jeĺentkeznek, és e miatt a vóĺtozás
álĺandónak, tartósnak minős,üI. Ez esetben a változást előidéző tényezőket és
számszeríĺsített hatásllkąt ą kiegészítő ĺnel!ékJetben részletezni k"ell.,, Az értékelési el.''ek
me gv áIto ztatźsát szfü s é ge s me gindoko lni.
A jogszabáIy a|apjźn a szĺímviteli politika elkészítéséért a jegyzo felelős.

Jelen előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület aĺľól dtjnt, hogy az uz|eti vagyon (volt
forgalomképes ingatlanok-önkormányzati tulajdonban á|Iő lakások és helyiségek)
éľtékelése 20I4-tóI a mérlegben ne piaci értéken töľténjen.

A beteľjesztés indoka

Javaslom az uzleti vagyon (forgalomképes ingatlanok-önkormtnyzati tulajdonban álló
lakások és helyiségek) vonatkozásában aZ onkormányzat számviteli politikájanak
módosítását, mely szerint az onkormányzat 20I4-tó| nem kíván élni a piaci értékelés
lehetőségév ę| az a|ábbi indokok a|apján:

- a piaci értékelés adott időponffa_ méľlegforduló napra _ vonatkozik, nem ttikrözi
év közben a bekövetk ezett v źitozásokat,

- az éľtékelést ktilső értékbecslő végzi, ezen szolgáItatás beszerzése évente kcizel
1,5 millió Ft ktiltséget jelent az onkormányzatnak,

- az értékbecslésl a piaci érték megállapítása á|ta|ában nem egyedileg helyszíni
felmérés alapján t<jrténik, hanem műszaki jellemzők a|apjáĺ ĺjsszehasonlítő trak

'r figyelembevételével, ezért a piaci értékéket értékesítésnél, bérbeadásnál nem lehet
.hasznźiĺi,

- a piaci érték nyilvántaľtása, đokumentálása jelentős tĺjbbletfeladatokat ľó a
gazđasági szetyezetre a mérlegkészítés, a kĺiltségvetés készítés iđőszakában,

- aZ értékhelyesbítés változása ĺem a vagyon' az íngat|arlok összetételében,
mennyiségében, áI|omźnyában, a tulajdonos személyében okoz vźĺ|tozást,
kizáĺő|ag a nem tźrgyiasult, az ingatlanpiacon fellelhető mechanizmusok
megjelenítéséľe szo|gáI, infoľmációs elemként hat a mérleg főösszegére.
Mindezek alapján az értéIúlelyesbítés kivezetése nem jelent vagyonvesztést,
csupán az értékbecslésen alapuló aktuális ingatlanĺíľak mellőzése miatt a méľleg
fcĺösszege csökken.



III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a fentiekben bemutatott indokok a|apján az onkormányzat
számviteli politikájában kerĹiljön rogzítésre, hogy az üzleti vagyon (volt foľgalomképes
ingatlanok) esetében aZ onkormányzat nem é1 a piaci értéken történő értékelés
1ehetőségével.

A dontés pénzügyi hatásaként 2015-tó| a költségvetési kiadások 1,5-2 millió Ft-tal
csökkennek. A mérleg fóösszege csökken, meľt a 2013. december 3I. napjára a
méľlegben kimutatott értékhelyesbítés összege - 29.819.322 e Ft _ 2014. évben
kivezetésre kerÍil.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarországhe|yi onkormanyzatairő| szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény 107. $-án alapul.

Kéľemaza|źtbbihatźxozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testüIet rĺgy dtint' hogy

I. szźtmviteli politikai irányelvként rogzíti,hogy az onkormanyzat azuz|ęÍi vagyon év
végi értékelése során 2014. évtől nem é1 a piaci értékelés lehetőségével.

Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő: 2014. decembeľ 04.

2. fe|kéri a Jegyzőt az onkormányzat számviteli politikájában ahatáĺozatban foglaltak
átvęzetés&e.

Felelős: Jegyzó
Hataridő: 2014. december 31.

A diintés végrehajtását végző
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési

Budapest, 2014. novembeľ 17.

..szewezeti egység: Pénzůigyi Ugyosztály,
Ugyosztály
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Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbt'zálsáBól
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d{,KkJnIŁ ĺ/uMĄ
dr. Kovács ďabriella

aljegyző
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Krłľ t&ť cł ŕ' ł Fę čę ľ,ő s *é g iź ľ'ĺtľsĺľ*ĺÍ'g.

A C' C. Auclit Kĺinyvvizsgáló Kĺt" szálrláľa a [}udap*st ľtiváľĺls VlIĺ. keriĺ|et. Józseiváľosi
olrkĺlľmányzat ktĺnyvvizsgáIói r,élenlétryezés céIjábol 20l'ł' novettlbęŕ 24-énmegkülelte a

c inrben nl egnevezett e I iĺteqi esztćs t. lnc l}'nek a lapj án a kör,etkeziĺkeĺ rögzíti .

,/ l}udapest lłőváľĺrs JózseĺÝáľos Öllkĺlľnrányzata a 2a02. évben . élve az akiĺĺ:ľi

.jogszabályi lchctősegekkel _ úgy döntČiĹt" liclgy a lorgalonrképes ingatlanok
tekintctében él a piaci éľtéke lés lehetósćĺlivel.

,1 
^ 

piaci éľteke|és válĺsztása az- onkonntĺn.vzal ľészéľe azÜn kĺĺtel*zettsułgcl'
jelenteĺte, hogy nlilrdetl év|ren a ĺrréľIeg ĺbľĺĺul(lnapjára vonatkĺlľtatr,a
nrcghatáľozta a.L em'líl'gtt irrgat|anok aktuális piaci ć*óket. me|yet
eľĺék'lrel-lłesbŕtćskdľlt. illetve éľtćkelési tar:talćkkúnt kel|ett nyilr'ántaľtásba r,snni ćs
a vagyĺxri kin.rutatásban lrenrutallri.

Az tźĺ,tékelĺisí ełvekú ĺl słđłrn,ÍÍeIi politika ĺaĺÍalnĺ.łłtrx,o.
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.le len eliitel.ieszĺćs a |tlľgalomkćpes ingaĺlanoh enćlĺclćsi clveĺnck

nregr,áltoztErtásťłľir tľsz .ial,aslattlt. nlely szĹikségessć tĺ.szi a szán:vilc}i 1lolitika
nródĺlsítását.

A 1l2Ül3. (I. l1.) az' állĺrrrliázĺaľtás szálnt,itelÉľől szťlĺĺj kor.rnányľerlclelet 10. cĺni

..Az eszkĺizĺik Ćs tbľľásolĺ éľtékelćse..20. $-ban klglaltrrk sz.crint:

',Á měľ[agteĺeĺł:k éľĺúheIóseĺlek (łlĺaĺúnĺls szahaĺvuira C|:5:ĺ' 4ó. $-ťĺl kelĺ
cllkallnĺłzni' ''

Ä ?000. ćr,i Ĺl' liiľven;- a számviĺelľcil hivarkoz.otl paľag}.aĺilsának (2) bekezdcse
'.-.'l*:l. /'-"l ,,-|''.|,(',,i, ,'|.,.'l' ..^,','.,i*|l,'.,ł,,+i,,-'1 l^'l'.-ri'....í^".lŕ ^ l';i',,-íl'''..'^I. az^'.i"'l)1..tL'Ĺl't)\,Lr'ł, (Il. gt tęl\tlę:'| 9lvĺ+l\ lllUŁ.y4rt\,l.lđtđsl tLllL{'t,-aLtUlL ą ÄUvVt^ví'\/N Ď1,v| !!l('

,,As e"lĺőző iizĺeĺi el, méĺ"ĺegkć,,ĺi,o,łl u!kałmuzotĺ é,lekeĺesí eĺvek csak ĺłkkĺ;ľ
valtozlaĺhaĺťłk neg, hu ĺ:ł válĺĺ;Zr(łtú,ýĺ ck|iiľ'ĺéző rcns:e:ĺik ĺaĺ.ĺilstu,l - ĺegaĺahh egv
éven ĺúł - 'jeĺełlĺkezlłek' es emiü|ĺ a vaĺĺĺ'ł:ús aĺl,antĺúłlĺĺk, laľtósnĺlk' mínősii|' E:
esetłseĺl a vťlĺlĺsziĺst'asĺ' eĺćÍidúzĺj ĺ,ěłlvezőkeĺ es szĺjmszeľii,síĺe tt hatąsukaĺ a kĺegészíĺĺj
ĺł,ł e [ ĺ ék l eĺ' he.n rész| e łuĺl i ke ĺ ĺ','

Á' jogszabál'V tehát lchctiisćguĺ bizĺosít az, éľtćkelćsi elvr-lk rnegváltoztatásál.a. á
szĺÍmvitelÍ tłirvćłt.|, iĺIćzttt szĺłkaszĺÍnak megfbľeliíen łz elćíteĘesł,tĺls młgĺibull

'fogluljtl aĺ éľtćĺĺetćsi elĺ,ek megv(Íttoíttltúsĺjłtuk iltdokaiĺ. A,z indokok taľtósaĺl
jclcnt'kezÖ |én1*cĺ{1keĺ soľolnak l.el'

ĺ\ Sztr.. 46. $ {'t) bekęzdésebęn loglaltak szeľínt az eľtćkł:Iésĺrél a vállalkoz-ás
Íillytattisának glvćből kcll kiindulrli. nle|y az. onktlľntáĺr3'zatľa r.iĺratkoz,óan az
alábbĺakat ĺbltcĺelcz:

e Sztv' l5' $ {l} bekezr.lés

..A beszárnoló ellĺćszitćsckĺ:ľ és a kiinyr,VtsZcĺés sĺrľńn ahból kell kiinĺĺulni. hogy a

gazdálkodó a belŕitliĺrtíl jöv(jbcn is ĺ.cnľr ĺuclia taľtarti mĺikóeléséĺ'. Í,ĺ:ĺ;,tatni ĺudja
ter'ékenvsćgćĺ. ncĺn r'áľlrató a lrríĺkijt.lés lresz",tintetése vagy [rál'll'lilyen okbol ttifiúlő
j e lenttĺs cscjkk eľrć.se (a r'áll al koz.á s li: lyt.atásĺi nak ęl r,e ).'.

o 4Da l3. {1. 1 1') Kr:ľnratl-vľenclelet 4- $ (2) bek*zĺĺés

..A vítllalkozťrs Íbl'-vtatĺĺsáĺrak elvc alkalmaziłszl sĺlľán ĺigyelcmbe kcll r'eĺrni a
heszĺinrolással ĺjl:inĺctt id(jsz:akhan be|<oveĺkezůĺt szeľveucti és f'ľlaclatválĺozásokaĺ
is.'"



Az éľtł!ke!ési e!ve h wegĺ,ĺiĺľĺłzĺĺĺŕĺÍsĺl, űi, eÍőÍeľjeszlésbe n bemĺłĺĺltĺ:lŕÍ indokokĺtt ligy,e Iemhe

ĺ'éy,ĺ! ĺI l,łiIInIkoĺ,ĺÍs,fołĺ:ĺtľtilstitlĺllĺ sĹĺílltĺ'iÍeIi alapeĺváÍ ncm sćríi.

A fentiekben foglaltaIĺ *l*p,ián a kiinywizsgáló a hĺrtározerti javaslaÍ,ĺlkbau

Íb glĺr I ta k ka l eg-v etéľt, ĺt zĺ}lĺ elťogad ĺĺs;ĺ t j a va solj a.

Bucĺapest. 20 l 4. ĺrovctnbĺ.:l. 24.


