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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. november 24. napján tartandó rendes ülésére, valamint  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága 
2010. november 09. napján tartandó rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosítható, bevételi-kiadási fedezetre 

vonatkozó, valamint az elkülönített nyilvántartási és elszámolási kötelezettség alóli 
felmentés megadása 

 
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző 
Az előterjesztés készítésében részt vett: Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, Jurkulják Ildikó 
EVSZI gazdasági vezető, Hajgató Zita EVSZI pénzügyi csoportvezető, Mihályfi Gábor aljegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottság! 

 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
12. §-ának rendelkezései szerint a költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységét az 
államháztartási szakfeladatok rendje szerint – szakfeladat számmal és megnevezéssel – kell 
besorolni. A költségvetési szerv által el látott feladatoknak, ezen belül a végzett tevékenységeknek 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti elkülönítését, 
besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján, az Ámr. 12. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak 
figyelembevételével kell elvégezni. 
 
Az Ámr. 12. § (6)-(8) bekezdései értelmében:  
„(6) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének 
fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz 
hozzárendelhető közvetett kiadásokat. 
(7) A költségvetési szerv a (6) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól 
elkülönülten tartja nyilván és számolja el. 
(8) A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve tekintetében az 
irányító szerv a (6) és/vagy (7) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazása alól felmentést adhat.” 
 
A tárgyban – az előterjesztés készítésében résztvevő személyekkel – folytatott megbeszélés 
eredményeként fogalmazódott meg, hogy az irányító szerv – döntése szerint – adja meg az 
önkormányzat költségvetési szervei részére a fent említett felmentést. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés 
mellékletét képező határozati javaslat elfogadására. 

  
Enying, 2010. november 03. 
 
 
        Mihályfi Gábor 
              aljegyző 



 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetési szervei 
tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (6)-(7) 
bekezdéseiben foglalt szabályok alkalmazása alól felmentést ad. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester 


