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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

íll· számú előterjesztés 

a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat és a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között fennálló függő tételek rendezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

2014. január elsejétől hatályba lép az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.). 

Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve - a kettős 

könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének 
folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak 
összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számviteit 

Az Áhsz. szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. 
évről készített beszámoló mérlegét az államháztartás számvitelének 2014. ev1 
megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletben (a 
továbbiakban: NGM rend.) foglaltak alapján át kell rendezni és annak alapján rendező 
médeget készíteni. 

Az NGM rend. 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség, hogy a rendező mérleg 
előkészítéséhez 2013. december 31-éig azonosítani kell az olyan függő, átfutó kiadásokat 
vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen 
nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy 
amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján - ha az azonosítás nem lehetséges dologi 
kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként - azokat végleges 
bevételként, illetve kiadásként el kell számolni. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan jelenetős összegű, 132 451 876 Ft rendezetlen, függő 
kiadást tart nyilván a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 
szemben, amelynek eredete 1993-ig nyúlik vissza. 

Az Önkormányzat Vagyonkezelővel szembeni függő kiadásának kialakulása 

A vagyonkezelési tevékenység folytatásához a bérbeadásból származó bevételeken felül 
további, önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásra volt szükség. Ennek a további 
forrásnak a biztosítása V agyonkezelő által igényelt összegben önkormányzati 
finanszírozásként lakásgazdálkodási alszámiára utalással történt. Az Önkormányzat által 
nyújtott finanszírozással a V agyonkezelőnek el kellett számolni, ebben az esetben vált 
végleges kiadássá. A finanszírozások elszámolása azonban nem történt meg teljes körűen, így 
alakult ki a jelenleg fennálló függő kiadás állomány. 
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A függő kiadás rendezése 

Az 1993-2013. évek közötteltelt időszakot vizsgálva, többször került sor az önkormányzati 
lakásgazdálkodási számla utólagos egyeztetésére. A 20 ll. december 31-ei statikus állapot 
szerint az egyeztetés eljutott arra a szintre, hogy az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. 
azonos összegben szerepeltesse számviteli nyilvántartásai között a fennálló követelés illetve 
tartozás pénzeszközzel nem fedezett értékét 132 451 876 Ft összegben (az előterjesztés 2. 
melléklete ). 
Ennek érdekében 20 ll. év végén a Vagyonkezelő Zrt. rendkívüli veszteségként könyvelt el 
22 884 0 32 Ft-ot. Az elmúlt 18-20 év alatt felhalmozott jelenleg fennálló tartozás (követelés) 
az eltelt időszak hossza, az eltérés nagysága, az eltérések okainak bizonyíthatatlansága miatt 
mind az Önkormányzat, mind a Vagyonkezelő részéről megoldhatatlan feladat. 

Az eltelt idő alatt a pénzügyi-számviteli feladatot ellátó személyek sokszor változtak, a 
bizonylatok megőrzési ideje lejárt, így nem állapítható meg, hogy melyik időszakban hogyan 
bonyolódott a finanszírozás. Az utóbbi éveket kivéve ma már nehezen követhető, de az 
előterjesztés 3. mellékletéből jól látszik, hogy 2011. évet megelőző próbálkozások, 
könyvvizsgálói ellenőrzések, FEB határozatok ellenére sem teremtődött meg az egyező 
nyilvántartás, az elszámolások azonos értelmezése és az évenkénti pénzügyi rendezés. 

2011. augusztus l-jétől a vagyonkezeléssei kapcsolatos feladatok ellátására aláírásra került a 
közszolgáltatási szerződés, amelynek alapján ezt követően valamennyi üzemeltetési, 
karbantartási, felújítási stb. munkát az elszámolási g a V agyonkezelő pénzügyileg megelőlegez 
az Önkormányzat részére, ezzel együtt a rendszer működéséből adódóan a Vagyonkezelő a 
lakásgazdálkodási számla . felett nem rendelkezik és valamennyi pénzügyi rendezés az 
Önkormányzat részéről utólagos. 

II. A végrehajtás feltételei 

A 2014. január elsejétől hatályba lépő Áhsz. előírásait figyelembe véve megállapítható, 
hogy a 132 451 876 Ft függő kiadás azonosításához szükséges feltételek hiányoznak, az 
azonosítása nem lehetséges. 
Az Önkormányzat a rendező mérleg elkészítését megelőzően az NGM rend.-ben foglalt 
kötelezettségének eleget téve gondoskodik a 132 451 876 Ft összegű azonosítatlan függő 
kiadásnak a rendezéséről oly módon, hogy végleges kiadásként a dologi kiadásokon belül az 
egyéb különféle dologi kiadás soron kerüljön könyvelésre, és ezzel egyidejűleg a függő 
tételek közül történjék meg a kivezetés. 
A végleges kiadásként való könyveléshez az Önkormányzat dologi előirányzatai között a 
fedezet rendelkezésre áll (pénzügyi teljesítést nem igényel). 

A Vagyonkezelő a 132 451 876 Ft-ot a tartozás rendezésekor rendkívüli bevételkéntjeleníti 
meg, amely összeg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Tao.) értelmében adóköteles. 
A Tao. a veszteség elhatárolására vonatkozó előírásai alapján lehetövé válik a Vagyonkezelő 
2010. év végéig felhalmozott, elhatárolt veszteségéből egy rész leírása és így az adóterhek 
(rendkívüli bevételből adódó eredmény miatti) csökkentése. 
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III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletben foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. december "G." 
Kovács Róbert 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ... ... )határozata 
a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat és a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között fennálló függő tételek rendezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében 
132 451 876 Ft összegű azonosítatlan függő kiadás rendezéséhez hozzájárul olymódon, hogy 
a 132 451 876 Ft összeg végleges kiadásként a dologi kiadásokon belül az egyéb különféle 
dologi kiadás soron kerüljön könyvelésre, és ezzel egyidejűleg az összeg a függő tételek közül 
kivezetésre kerüljön. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. december 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Kimutatás Z.rY!C é{ e!~ t r:-( 
a lakásgazdálkodás 2012. évi forgalmi és nyitó adatairól 

Vagyonkezelő Zrt. alapján 
Hó 

l Nyitó+ havi göngy. Bevétel Kiadás Egyenleg Finanszírozás 
kül. 

Nyitó 259 165 819 

1. 60 273 500 12 919 554 47 353 946 306 519 765 

2. 56 781 459 187 540 652 -130 759 193 175 760 572 

3. 55 691 557 18 370 057 37 321 500 213 082 072 

4. 54 036 711 11 379 829 11 379 829 255 738 954 

5. 60 912618 4 734 964 56 177 654 311 916 608 

6. 219 586 050 161705084 57 880 966 369 797 574 
i 

7. 253 538 121 401 845 049 148 306 928 221 490 646 

8. 817 596 908 891148445 •73 551 537 147 939 109 

9. 430 646 801 407 305 157 23 341644 171 280 753 

10. 170 477 289 202 706 510 32 229 221 139 051 532 

11. 57 484 444 43 215 118 14 269 326 153 320 858 

112. 56 802 392 77 671 374 20 868 982 132 451 876 

l 

Összesen: 2 293 827 850 2 420 541 793 391 922 340 o 

Az egyezöséget igazolom: ~013 02.27. 
/<.,_ \''' / 

;<:":_!~,::~~\ . ~ '. ' // l 
8~ ~~~ti~~?>~. .• . • . . / / 

_____ .._, ... -::..--,_,:,:_u..·----'\~(. ·. -~"'---" 
PolgármeS.te(í filitatal '\ . . Polgármesteri Hivatal 

képvise'~t~b~n '~" · ., •. :·:;:képviseletében 
Gazdasági 'és , r · ' '• ·. · 'számviteli és 

Pénzügyi - .\Íagyonnyilvántartási 
irodavezető csoportvezető 

Bp. 2013 02.27 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Budapest,2012.december 31. 

Korrekciók: 1999.év helyesbítések(könyvvizsgálat) 

2000.év Társasházak (Holló Levente ügy miatt)Rt.-re terhelés összege 

2002.év Az Rt.átutal (Holló Levente ügy miatt) 

2008.év FB határozata alapján 200.000.000.- ft 

Önkormányzati egyeztetés 

1----=248658}83] 
111.604.251 

-65 281082 

-202 410126 

tényleges tartozás : 

S. vVIé Uél/-t.::+ 

132 451876 


