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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2012. (VIII. 14.) számú határozatában döntött, a 
közoktatási feladatellátással kapcsolatos támogatási igényünk érvényesítéséről az érintett önkormányzatok felé. 
 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az érintett önkormányzatoknak megtörtént a számlák elkészítése és 
továbbítása, melyek az alábbiak: 
 

Önkormányzat neve Kiszámlázott összeg
 (Ft-ban) 

Számla 
száma 

Karancskeszi 385.730 SzB12S0000185 
Jobbágyi 5.249.280 SzB12S0000170 
Tar 11.291.600 SzB12S0000173 
Kisbárkány 238.840 SzB12S0000184 
Szarvasgede 217.560 SzB12S0000182 
Palotás 119.570 SzB12S0000183 
Buják 1.592.910 SzB12S0000175 
Sámsonháza 2.918.270 SzB12S0000177 
Nagybárkány 14.884.580 SzB12S0000178 
Mátraverebély 13.658.830 SzB12S0000179 
Hollókő 505.300 SzB12S0000180 
Bátonyterenye 364.450 SzB12S0000181 
Szurdokpüspöki 5.320.740 SzB12S0000172 
Csécse 1.179.560 SzB12S0000171 
Szirák 2.569.550 SzB12S0000174 
Ecseg 337.130 SzB12S0000176 
Összesen: 60.833.900  

 
A fenti önkormányzatok visszaküldték a számlákat, azok összegét és tartalmát nem ismerték el.  
A 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet 9. számú mellékletének A számlaosztályok tartalmára vonatkozó 
előírások  2. c) pontjának 6. bekezdése kimondja, hogy „Az államháztartás szervezete az év végi értékelési 
feladatok elvégzéséhez köteles rögzíteni a számviteli politikában az adós, a vevő által el nem ismert követelés 
rendezésének módját, feladatait,….” 
 
Évvégén a könyveinkben lévő követeléseket értékelni kell! A mérlegben csak a másik fél által elismert 
követelést lehet kimutatni. Az eredetileg elismert, de a későbbiekben utólag – jogosan – vitatott és kifogásolt 
követelést a könyvekből ki kell vezetni és a 0. számlaosztályban nyilvántartásba kell venni. 
 
A fenti számlák a 0-s számlaosztályba kerültek nyilvántartásba, 2012. december 31-én. 
 
Több éve vitatott tételek az időskorúak szociális ellátásából eredő követelések, melyek a következők: 
 

Vevő megnevezése Számla - éve Számla összege 
 (Ft-ban) 

Felsőtold Község Önkormányzat 2008-2009 109.011 
Kutasó Község Önkormányzat 2008-2009 316.034 
Szirák Község Önkormányzat 2008-2009 40.590 
Garáb Község Önkormányzat 2008-2009 39.816 
Ecseg Község Önkormányzat 2008-2009 458.040 
Kozárd Község Önkormányzat 2008-2009 83.925 
Összesen:  1.047.416 

 
A számla visszautasításának indoka, a számlán szereplő szolgáltatást (időskorúak szociális ellátását) az érintett 
önkormányzat nem igényelte, és nem vette igénybe, illetve erre vonatkozóan nem kötött megállapodást. 
 
Az érintett önkormányzatok többször kinyilatkoztatták, hogy a követelést nem ismerik el, felháborodtak, 
visszautasították. Egy esetleges perbeni követelés elhúzódó lenne és a nyerési esély kétséges. 
 



A Képviselő-testület 2013. június 21-i ülésén már tárgyalta, de döntést nem hozott. 
 
2014. január 1-től alapvető számviteli változások lesznek. A 36/2013. (IX. 13.) MGM rendelet, a 2011/85/EU 
irányelv, az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) korm. rendelet alapján, 2014. január 1-től teljesen 
új irányelveknek megfelelő eredmény szemléletű számviteli törvény lép életbe. 
Itt már tisztázatlan, bizonytalan tételek nem szerepelhetnek a nyilvántartásban. Ezek az indokok miatt terjesztünk 
ismét a tisztelt Képviselő-testület elé döntési javaslat. 
 
 
I.Határozati javaslat 
 
A/ alternatíva 
1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat számviteli 
nyilvántartásában szereplő – alapvetően az önkormányzati közoktatási feladat ellátással kapcsolatban a kistérség 
települései felé érvényesített számlákat, és az azzal kapcsolatos reagálásokat. Erre, valamint arra való tekintettel, 
hogy az önkormányzat az elmúlt évben a számlázott tételekkel kapcsolatban is jelentős kiegészítő állami 
támogatásban részesült – az alábbi kiszámlázott tételeket nem érvényesíti, azokat a nyilvántartásból kivezeti. 
 

Önkormányzat neve Kiszámlázott összeg
 (Ft-ban) 

Számla 
száma 

Karancskeszi 385.730 SzB12S0000185 
Jobbágyi 5.249.280 SzB12S0000170 
Tar 11.291.600 SzB12S0000173 
Kisbárkány 238.840 SzB12S0000184 
Szarvasgede 217.560 SzB12S0000182 
Palotás 119.570 SzB12S0000183 
Buják 1.592.910 SzB12S0000175 
Sámsonháza 2.918.270 SzB12S0000177 
Nagybárkány 14.884.580 SzB12S0000178 
Mátraverebély 13.658.830 SzB12S0000179 
Hollókő 505.300 SzB12S0000180 
Bátonyterenye 364.450 SzB12S0000181 
Szurdokpüspöki 5.320.740 SzB12S0000172 
Csécse 1.179.560 SzB12S0000171 
Szirák 2.569.550 SzB12S0000174 
Ecseg 337.130 SzB12S0000176 
Összesen: 60.833.900  

 
 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 169/2012. (VIII. 14.) számú határozatából eredő 
közoktatási feladatokkal kapcsolatos vevő követelések az egyeztetés és felülvizsgálat során (el nem ismert vevő 
tartozás) negatív számla kibocsátással rendezni szükséges, a belső részletező nyilvántartásokat a tényadatokra 
kell módosítani. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
B/ alternatíva 
A Képviselő-testület nem járul hozzá a követelés számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez. 
Felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a követelést polgári peres úton érvényesítse a Dr. Fábry és 
társai ügyvédi iroda útján. 
Határidő: 2014. január 30. 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
 
 
 
II.Határozati javaslat 



 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat számviteli 
nyilvántartásában szereplő – alapvetően az önkormányzati szociális feladat ellátással kapcsolatban a kistérség 
települései felé érvényesített számlákat, és az azzal kapcsolatos reagálásokat. Erre, valamint arra való tekintettel, 
hogy az önkormányzat az elmúlt évben a számlázott tételekkel kapcsolatban is jelentős kiegészítő állami 
támogatásban részesült – az alábbi kiszámlázott tételeket nem érvényesíti, azokat a nyilvántartásból kivezeti. 
 
A szociális feladatokkal kapcsolatos vevő követelések az egyeztetés és felülvizsgálat során (el nem ismert vevő 
tartozásokat) a belső részletező nyilvántartásokból törölni kell. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Vevő megnevezése Számla - éve Számla összege 
 (Ft-ban) 

Felsőtold Község Önkormányzat 2008-2009 109.011 
Kutasó Község Önkormányzat 2008-2009 316.034 
Szirák Község Önkormányzat 2008-2009 40.590 
Garáb Község Önkormányzat 2008-2009 39.816 
Ecseg Község Önkormányzat 2008-2009 458.040 
Kozárd Község Önkormányzat 2008-2009 83.925 
Összesen:  1.047.416 

           
Pásztó, 2013. december 13. 
 
 
 
         Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 


