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Tárgy:  Tájékoztatás a 2019. évi önkormányzati választást megelőzően pénzügyi 

ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekről 
 
 
Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 
  
  
 
Készítette: Pénzügyi Iroda 
  
  
 
Tárgyalta: - 
 
 
  
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
      
Készítő részéről ellenőrizte: 
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
    dr. Szabó Péter jegyző 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése 
alapján a kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie 
kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e; ha a fentieket 
megsértették, köteles azt jelezni az utalványozónak. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. §-a szerint kötelezettséget 
vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően, írásban lehet. 
 
A tavalyi önkormányzati választás időpontja után a Pénzügyi Irodához eljuttatott 
számlák érvényesítése során egyes esetekben az azt megalapozó 
kötelezettségvállalások a nyilvántartásban nem szerepeltek, a szállítók később küldték 
meg azokat, így a beérkezésük után kerültek felülvizsgálatra. 
 
A fenti szabályozástól eltérően kötelezettségvállalás a pénzügyi ellenjegyzést 
megelőzően történt az alábbi esetekben: 

 
Mediaworks Hungary Zrt.  

- 3.000 db Tolnai Népújság megrendelése  
Teljesítés időpontja: 2019.09.21.  Összege: 270.000,- Ft. 

- Dombóvári Almanach megrendelése 
Teljesítés időpontja: 2019.09.21.  Összege: 225.600,- Ft 

Épületgépészeti Áruház Daxilex Kft. 
- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész  
- Teljesítés időpontja: 2019.08.30.  Összege: 308.997,- Ft 

Villamossági Diszkont Kkt. 
- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész 
- Teljesítés időpontja: 2019.08.27.  Összege: 378.570,- Ft 

Csiszár László 
- Újdombóvári Szüreti Fesztivál megszervezéséhez ideiglenes 

villamoshálózat kiépítése 
Teljesítés időpontja: 2013.10.07.  Összege: 378.460,- Ft 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
- Tinódi Ház melletti járda bontása 

Teljesítés időpontja: 2019.08.27.  Összege: 378.570,- Ft 
Szalai Kertépítő Kft. 

- Tinódi Ház előtti tér füvesítése 
Teljesítés időpontja: 2019.09.10.  Összege: 1.226.610,- Ft 

Unique Ballonsport Club 
- Hőlégballonos függeszkedés 

Teljesítés időpontja: 2019.10.12.  Összege: 487.299,- Ft 
Topa és Társa Építési Kft. 

- betondarálás 



Teljesítés időpontja: 2019.10.08.  Összege: 1.398.270,- Ft 
 
Az érvényesítőnek és a pénzügyi ellenjegyzőnek, ha a kötelezettségvállalás nem felel 
meg az államháztartásról szóló törvény előírásainak, tájékoztatni kell a 
kötelezettségvállalót és az utalványozót. Az önkormányzati választást követően a 
kötelezettségvállaló személyem lett, a Pénzügy Iroda irányomban a szükséges 
tájékoztatást megtette.  
 
A pénzügyi ellenjegyzés a fenti kötelezettségvállalásokra nem történt meg, mivel az 
önkormányzat költségvetési rendelete a kötelezettségvállalásra az adott időpontban a 
fedezetet nem tartalmazta, a képviselő-testület által az adott feladatokra jóváhagyott 
előirányzat kötelezettségvállalással terhelt volt. 
 
A vállalkozók a teljesítésigazolás alapján a munkát elvégezték, illetve a szolgáltatást 
teljesítették. 
 
A fenti kötelezettségvállalások esetében javaslom a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
felkérését a körülmények kivizsgálását illetően, és annak eredményéhez képest dönteni 
a kifizetés kapcsán. 
 

Határozati javaslat 
Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségekről szóló tájékoztatásról  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati 
választást megelőzően Szabó Loránd által polgármesterként, pénzügyi ellenjegyzés 
nélkül vállalt kötelezettségekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 
kötelezettségvállalások körülményeinek kivizsgálására, és a vizsgálat eredményének 
ismeretében hoz döntést a kötelezettségvállalások alapján kiállított számlák 
kifizetéséről.  
 
Határidő: 2020. február 28. – a vizsgálat lefolytatására és a javaslattételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
 

       Pintér Szilárd 
       polgármester 


