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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az 552/2015. (XII. 17.) Kt. határozata szerint döntött arról, hogy
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel közszolgáltatási szerződést köt.
A szerződés szerint az Nkft. által ellátott feladatok az alábbiak:
- helyi közfoglalkoztatás, a közfoglalkoztatás szervezése,
- helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közúthálózat fejlesztése,
fenntartása, üzemeltetése,
- városi köztemetők üzemeltetése,
- parkgondozás, közterület-fenntartás, játszóterek fenntartása,
- ingatlankezelés, bérlakás-gazdálkodás,
- gyepmesteri feladatok ellátása,
- hulladékszállítás,
- nyilvános WC-k fenntartása.
A közszolgáltatásokat vállaló nonprofit Kft. bevételei nem elegendőek a felmerülő
költségekre, emiatt ellentételezésben részesül.
A szerződés alapján a felek az ellentételezés mértékét évente az önkormányzat
költségvetésének megalkotásával egyidejűleg, de legkésőbb február utolsó napjáig
együttesen határozzák meg.
A 2015. évi várható adatok alapján az önkormányzat az egyes kormányzati funkciókra,
témákra az alábbi kifizetéseket teljesítette. Az alábbi adatok jó kiinduló pontot
szolgáltatnak arra, hogy meghatározzuk azt az összeget, amivel a 2016. évben célszerű
támogatni a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t.
• Város-

és községgazdálkodás dologi kiadás összesen: 62.186 eFt
- ebből Nkft. részére fizetve
38.162 eFt
- ebből városüzemeltetési feladatok átalánydíja
35.652 eFt

•

helyi utak fenntartása dologi összesen:
- ebből Nkft. részére fizetve

•

járdafelújítás Nkft. részére fizetve

•

Belvízvédelem, vízellátás dologi
- ebből Nkft. részére fizetve
•

Ingatlanok fenntartási kiadása
- ebből Nkft. részére fizetve
- ebből Liget Ltp. közös költség 2010-2013.

•

Kinizsi u. 37. üzemeltetése

14.782 eFt
9.423 eFt
397 eFt

6.289 eFt
174 eFt

18.367 eFt
5.180 eFt
2.994 eFt
4.911 eFt

•

Balatonfenyvesi tábor üzemeltetés dologi
- ebből Nkft. karbantartási munkák

6.968 eFt
907 eFt

•

Katona József u. sporttelep üzemeltetése dologi
- ebből Nkft. részére fizetve

1.397 eFt
122 eFt

•

DVMSE üzemeltetése dologi
- ebből Nkft. részére fizetve

26.574 eFt
14.399 eFt

•

Hulladékkezelés, takarítás
- ebből Nkft. részére fizetve

54.375 eFt
25.928 eFt

•

Síkosságmentesítés
- ebből Nkft. részére fizetve

12.683 eFt
4.575 eFt

•

Parkfenntartás
- ebből Nkft. részére fizetve

40.915 eFt
36.518 eFt

•

Fásítás
- Ebből Nkft. részére fizetve

2.750 eFt
1.858 eFt

•

Megváltozott munkaképességűek rehabilitációja

4.000 eFt

•

Közfoglalkoztatás támogatása

2.001 eFt

Az egyéb kisebb összegű kifizetésekkel együtt az Nkft. részére az elvégzett munkák
ellenértékeként az Önkormányzat 2015. évben 152.716 eFt-ot fizetett ki. Az év végén
az átutalt függő kiadások összege 1.792 eFt, mely nagy részben megrendelések
anyagköltségének előlege.
A 2015. évi teljesítés természetesen tartalmazott olyan tételeket is, melyek 2016.
évben már nem jelentkeznek, (DVMSE üzemeltetése, közös költség /2010-2013/),
illetve amely feladatot a közbeszerzési eljárás után részben más vállalkozó lát el
(parkfenntartás).
A 2015. évben kiszámlázott, de ki nem fizetett tételekből az Nkft.-t 10.427 eFt érinti,
melyből 3.941 eFt zöldfelület-kezelés, 2.971 eFt város- és községgazdálkodás, 2.263
eFt hulladékkezelés. A 2015. évben teljesített, de 2016. évben számlázott tételek közül
az útburkolati jelek felújító festése emelkedik ki (3.097 eFt).
A közszolgáltatási szerződés létrejöttéig az Nkft. és az önkormányzat között meglévő
szerződéses kapcsolat az alábbiakra terjedt ki:
- Ingatlankezelési és üzemeltetési szerződés a Kinizsi utca 37. sz. alatti ingatlanra.
Az ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdona, melyben helyet biztosítanak
kötelező és önként vállalt feladatoknak egyaránt, köztük az Nkft. központjának is.
Az Önkormányzat az állandó használatra jogosultaknak térítésmentesen adta a

-

-

-

-

-

-

helyiségeket, az üzemeltetésre átalánydíjat fizetett, melynek összege 2015. évben
bruttó 4.907 eFt.
Megbízási szerződés a bérlakások üzemeltetésére. A szerződés köréből 2015. II.
félévétől a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel történő gazdálkodás kikerült.
Az Nkft. a lakbéreket beszedi, az állami támogatásból épült bérlakásokra eső
bérleti díjat az önkormányzatnak átutalja, a többi lakbérből a lakásgazdálkodásnál
felmerülő kiadásokat fizeti, valamint 5% kezelési díjat kap a támogatott lakásokra.
Megbízás városüzemeltetési feladatokra.
A megbízás keretében az üzemeltetéshez, karbantartáshoz az Nkft., a felújításhoz
az önkormányzat biztosította az anyagokat.
A szerződésbe tartozott:
- a parkfenntartási szerződéshez nem tartozó területek kaszálása,
- buszmegállók festése, javítása,
- játszóterek javítása, homokcsere, évente 2 db játszótér-felújítás,
- zászlózás,
- téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés,
- nyilvános WC kezelése,
- köztéri szobrok téli állagmegóvása,
- városrész gondnoki feladatok.
A munkákra az önkormányzat átalánydíjat fizetett, 2015. évben bruttó 35.640 eFtot, valamint a szerződés keretében további kaszálásra bruttó 2.178 eFt-ot.
Vállalkozási szerződés parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros
közlekedőfelületek tisztítási illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak
ellátására.
A munkák gyakoriságát az önkormányzat jelzése határozta meg, a
munkafolyamatok ellenértékét a rögzített egységárak és az elvégzett
munkamennyiség szorzata adta.
A feladatra a kifizetés 2015. évben bruttó 60.040 eFt volt.
Megbízási szerződés a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs
foglalkoztatására
A szerződés alapján a foglalkoztatás munkaszervezési, irányítási feladatainak
ellátására az önkormányzat 4.000 eFt-ot fizet.
Közfoglalkoztatás támogatása
A közfoglalkoztatás önrészére elszámolás alapján nyújtott támogatás 2015. évben
2.000 eFt volt.
Együttműködési megállapodás közutak kezelésére a helyi utak fenntartása és
kátyúzás címen bruttó 8.800 eFt-ot utalt át az önkormányzat.
Egyedi megrendelések a városüzemeltetés, ingatlanfenntartás, zöldterület-kezelés
területén is voltak. A dologi kiadások között egyedi megrendelések alapján az
Nkft. mintegy 10,5 millió Ft-ot számlázott.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás állami támogatása 2016. évben
összesen beszámítás nélkül 98.423 eFt, beszámítással 86.301 eFt. A támogatásból a
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 28.123 eFt, beszámítással
16.001 eFt, a közvilágítás fenntartásának támogatására 48.400 eFt, a közutak
fenntartására 21.801 eFt jut, mely összegek elmaradnak az önkormányzat által

teljesített kiadásoktól. Az eddigi szint tartására az önkormányzatnak saját bevételei
jelentős részét a településüzemeltetésre kell fordítania. A saját bevételek nagy részét
azonban „címkézett” módon, törvényileg meghatározott feladatokra kell elszámolni.
Az állami támogatások esetében a beszámítás összege 64.161 eFt, a nemzeti
köznevelésről szóló törvény szerint az intézményüzemeltetéshez az önkormányzati
hozzájárulás összege 174.552 eFt, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-a
szerint a helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a szociális ellátások
finanszírozására és a helyi közbeszerzési feladatok ellátására használható fel.
Az eddigi alacsony támogatási arány a feladatellátás módjának felülvizsgálatára
ösztönözte az önkormányzatot, mely egyes feladatokat újra pályáztatott, illetve a
közfeladatokat a kiadások csökkentése érdekében a nonprofit Kft.-vel láttatja el.
Egyértelmű álláspontom, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
hatékonyságát növelni kell. Az egyes feladatok esetében a kiadások mérséklése és a
bevételek emelése szükséges. A közfoglalkoztatás tervezése során törekedni kell a
támogatás intenzitás növelésére, az el nem számolható költségek csökkentésére. A
közfoglalkoztatási programok keretében előállított termékek esetében az értékesítésre
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie az Nkft-nek. A feladatoknál a tervezett
átszervezéseket (pl.: temető) minél előbb el kell kezdeni. A parkfenntartási
feladatoknál a kisebb terület miatt a szükséges személyi állomány nagyságát és
összetételét fel kell mérni, és a jelenlegi létszámot a felmérés eredményéhez igazítani.
A lakás- és helyiséggazdálkodás esetében elvárás, hogy a befolyó bérleti díjak
nagyobb arányát fordítsa az Nkft. az ingatlanok állapotának javítására az általános
ügyintézésre fordított kiadások csökkentésével. A meglévő munkaerő kihasználásának
érdekében el kell érni a folyamatos munkavégzést, a kapacitásoknak megfelelően a
munkák lekötését, a megrendelések bővítését.
A képviselő-testületi ülésen kérdés hangzott el a közszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatos adózási feladatokról. Mellékelten csatoljuk a Költségvetési Levelek
számviteli lapban ebben a témában feltett kérdésre megjelent választ.
A Dombóvár Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részletes költségei:
A helyi közfoglalkoztatási programok szervezése kapcsán az Nkft. kimutatható
költségei az 1 fő parkfenntartási igazgató, (a munkairányítási feladatok tekintetében a
munkabére 20%-ában) 1 fő közfoglalkoztatási referens a munkabére 100%-ában
Összesen 11 hónapra vetítve: 4.100 forint.
Egyéb, nem finanszírozott költségek:
-

táppénz-hozzájárulás,
munkába járási költség,
védőfelszerelés,
védőital,
melegedőhelyiségek fenntartása.

-

szállítási költség.

Összesen: 900e forint.
Jelenleg futó programok és az alkalmazható létszám:
Start mezőgazdasági program: 36 fő (2016. február 29. napjáig),
A program folytatására irányuló kérelmet határidőben benyújtották, azonos
létszámmal, a korábbiakhoz hasonló módon 12 havi időtartamra. A tervezett
teljes elszámolható költség 42.000e forint, a kért támogatási intenzitás 99%. A
jóváhagyás folyamatban van.
általános közfoglalkoztatási program: 55 fő (2016. február 29. napjáig),
Ennek keretében gyepmesteri, parkgondozási, közútkezelési és egyéb
közfeladatokra alkalmazhatnak közfoglalkoztatottakat.
oktatással együtt járó program: 33 fő (2016. június 30. napjáig).
A képzések tervezett időpontja 2016. február.
tervezett program: útőr-program (2016. március 11-jétől, 15 fővel).
további tervezett program: beton építőanyag előállító üzem (tervezett létszám:
21 fő, tervezett indítás: 2016. március 1-je). A program tartalmazza az
elkészített járdalapok, térkövek stb. lerakásával járó munkafeladatokat is. A
kérelem nincs egyelőre jóváhagyva.
Közfoglalkoztatási bevételek: termény-értékesítés: 4.000e forint
Helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése
Egyes feladatokat (burkolatjel-festés és gépi síkosságmentesítés/hóeltakarítás)
alvállalkozó bevonásával látta el az Nkft.. Ez a 2016. évben a testület döntésének a
függvényében változhat.
Köztemetők üzemeltetése
Az Nkft. vizsgálja a Hunyadi téri temető gondnoksági iroda fenntartásának
szükségességét, illetve az felülvizsgálatra kerül. Az Nkft. tervezi azt, hogy 2016.
április 1-jétől a köztemetők üzemeltetésében részt vevő személyi állományt két
főről egy főre csökken. A köztemetők üzemeltetése tekintetében az Nkft. 5.500e
forintos bevétellel számol. A feladatot majdnem teljes mértékben megváltozott
munkaképességű személyekkel látják el. Az utánuk kapott rehabilitációs támogatás
(5.600e forint) a bérköltséget csökkenti.

Közparkok fenntartása
A képviselő-testület döntése értelmében a város egyes területeinek parkfenntartási
feladatai közbeszerzési eljáráson kiválasztott vállalkozó útján kerülnek ellátásra. Az
eljárás nyertese a TAGE kft. és az Nkft. konzorciuma lett.
Tekintettel arra, hogy az említett közbeszerzési eljárás a városközpontra, továbbá a
Szigeterdőre és a Szent László parkra korlátozódik, az Nkft.-nek továbbra is jelentős
parkfenntartási feladatokat kell ellátnia.
A feladatot egy fő igazgató vezetésével (munkabér 50%-a), 1,5 fő (amelyből egy
félállású
munkavállaló
megváltozott
munkaképességű)
adminisztrátor
közreműködésével, 9,5 fő törzsállományú munkavállaló részvételével kívánják
megoldani (mind a közfeladat, mind a vállalkozói tevékenység vonatkozásában). Ezen
9 főből egy fő szőlőhegyi gondnok (aki szükség szerint az egyéb területeken is
besegít).
Összes bérköltség (11 hónapra, rehabos foglalkoztatás nélkül számítva):
-

parkfenntartási igazgató (50%): 1.980e
adminisztrátor: 1.935e
fizikai állomány: 15.124e/9 fő, a közfeladatra vetített formában: 15.124/9*5=
8.400e

Összesen: 12.315e forint. Dologi kiadások a 2015. évben: 16.000e forint.
Lakás- és helyiséggazdálkodás
A befolyó bevételek (mintegy 28.000e forint, amelyből mintegy 21.000e forint az
Nkft. bevétele) a felmerülő kiadásokra (általános ügyintézés, számlázás, pénztár
működtetése, behajtások, műszaki ügyintézés, karbantartási feladatok) fedezetet
biztosítanak.
Az önkormányzat részére továbbutalandó bérleti díj összege várhatóan 7.000e forint
lesz.
Az Nkft. az Önkormányzat megbízásából üzemelteti a Kinizsi u. 37. szám alatti
létesítményt. A fenntartáshoz és a kisebb, szükséges fejlesztésekhez (pl. biztonsági
kamerarendszer kiépítésének megkezdésére) 4.500e forint rendelkezésre bocsátását
kéri az Nkft.
Környezet-egészségügy
A gyepmesteri feladatok ellátásának jogát az Nkft. pályázati úton nyerte el. A
közszolgáltatási ellentételezés kizárólag a korábban rögzített 300e forint/hó összegű
vállalkozói díjat tartalmazza.

A nyilvános WC-k fenntartása terén a Hunyadi téri wc-é fenntartása továbbra is az
Nkft. feladatát képezi. A feladatellátás terén az alábbi költségekkel lehet számolni:
-

1 fő törzsállományú munkavállaló munkabére és költsége: 1.568e forint
rezsi, karbantartás és tisztítószer becsült költsége: 432e forint.

Szakképzés
A tavalyi évben sikeresen akkreditáltatta az Nkft. a Gimnázium kollégiumában
kialakított tankonyhát.
2016. évre a szakképzési tevékenységből (beleértve a Junior Étterem működtetését is)
mintegy 76.000e forint bevételre számít az Nkft., ami a felmerülő költségekre
fedezetet nyújt. A fenti összegből 12.500e forint az étterem tervezett bevétele.
A Szakképzési tevékenységet összesítve mutatja be az alábbi táblázat:

JUNIOR bevétele
Szakképzési támogatás*
Bérköltség
Ösztöndíj
Oktatók egyéb juttatás
Tanulók egyéb juttatás
egyéb költség
Összesen

Bevétel
12 500
63.982
76 472

Kiadás
21 765
23 600
1 522
5 345
15 600
67 832

Egyéb felmerült költségek központi adminisztráció fenntartása:
A központi költségek az alábbi tételekből állnak össze:
- vezetők munkabére és járuléka,
- irodai alkalmazottak munkabére és járuléka,
- saját gépkocsi-használattal kapcsolatos költségek,
- táppénz-hozzájárulás,
- irodaszer,
- áramdíj, vízdíj, fűtési költségek,
- ügyvédi költségek, eljárási díjak,
- biztosítási díjak és bankköltségek,
- amortizáció,
- egyéb költségek (pl. postaköltség, telefondíjak stb.).
Összegzésként elmondható, hogy a Képviselő-testület kérése alapján újra
felülvizsgáltuk az Nkft. által beadott anyagokat, további információt kértünk a
közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok esetében és az alábbi javaslatokkal
élünk.

A közfoglalkoztatási programokhoz az önkormányzat az önerőt sikeres pályázatok
esetében biztosítsa a költségek és bevételek tételes bemutatása után, az el nem
számolható költségek számbavételével.
A feladatellátás során több olyan részmunka van, melyet az Nkft. alvállalkozók
bevonásával lát el. Javaslom, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál (síkosság-mentesítés,
útburkolati jelek festése) közvetlenül az önkormányzat kösse meg a szerződést az
alvállalkozókkal.
Javaslom a temetőgondnoksági iroda megszüntetését.
A szigeterdei WC esetében javaslom, hogy az önkormányzat vegye át az üzemeltetést,
ezzel is csökkentve az ellentételezés összegét.
Az ellentételezés összegeként 80 millió Ft-ot javaslok megállapítani.
A tervezett kiadások és bevételek felülvizsgálatát és az ellentételezés összegének
módosítását javaslom a feladatellátás 2016. I. félévi színvonalának és a tényadatok
ismeretében.
Határozati javaslat
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés 2016. évi ellentételezésének összegéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi
ellentételezésének összegeként 80.000 eFt-ot határoz meg.
2. A Képviselő-testület a közszolgálati szerződés módosítását rendeli el, a
szerződés hatálya alól kikerül:
• a közútkezelői feladatok esetében az útburkolati jelek felújító festése, a
közutak, buszöblök és parkolók gépi hóeltakarítása és síkosság-mentesítése
és a folyamatos rendelkezésre állás
• a környezet-egészségügyi feladatok esetében a szigeterdei nyilvános WC
kezelése
3. A Képviselő-testület elrendeli az ellentételezés összegének felülvizsgálatát az
Nkft. gazdálkodásának 2016. első félévi tényadatai alapján.
4. A Képviselő-testület a szigeterdei nyilvános WC üzemeltetését a Szuhay
Sportcentrumhoz rendeli, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket
biztosítja, a Sportcentrum álláshelyeinek számát takarításra és az üzemeltetésre
1 fővel emeli.
Határidő:

2016. február 28. – közszolgáltatási szerződés módosítására
2016. augusztus 31. – az ellentételezés összegének felülvizsgálatára
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

Szabó Loránd
polgármester

Városüzemeltetési feladatok
Megjelent a Költségvetési Levelek 222. számában (2016. január 12.), 4113. kérdésszám alatt
Kérdés: Városüzemeltetési feladatokra állami feladatalapú finanszírozást kapunk. A társaság
működéséhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig általános
működési támogatást nyújtunk. A támogatás utalása havi ütemezésben történik, mely havi
összeg forrása az adott hónapban utalt feladatalapú finanszírozás rész, valamint saját forrás. A
feladatalapú finanszírozáselszámolás alapja a kiadások megfelelő COFOG-on történő
elszámolása. Esetünkben a társaság részére havonta leutalt összeg államháztartáson kívülre
átadott pénzeszköz a 066020 város- és községgazdálkodás COFOG-on történik. Hogyan
javítsuk a könyvelésünkön az elszámolás érdekében, hogy a havonta leutalt összeg ne
minősüljön szolgáltatásnyújtásnak, ne kerüljünk az áfa hatálya alá?
Válasz:
A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint az Áhsz. 3. §-ának (2)
bekezdése szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és a
kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok
felmerültek. A városüzemeltetési feladatokra fordított kiadásokat a 066020 város- és
községgazdálkodás COFOG-kódon kell elszámolni.
Az önkormányzatok közfeladataikat az Áht. alapján elláttathatják szolgáltatásvásárlással vagy
az államháztartáson kívüli gazdálkodónak történő kiszervezéssel, közfeladat-ellátási
szerződéssel. A megfelelő COFOG-kód használatát a feladatellátás módja
(szolgáltatásvásárlás vagy finanszírozás) nem befolyásolja. Ha nem ezen a COFOG-kódon
számolnák el a városüzemeltetési feladatok kiadásait, akkor nem tudnának elszámolni a
feladatalapú támogatással. Az áfában a támogatás akkor minősül adókötelesnek, ha
szolgáltatásnyújtás ellenértéke vagy árat befolyásoló támogatás. Szolgáltatás ellenértékének
akkor minősül, ha konkrét szolgáltatásokat rendeltek meg, és azokért cserébe, a
szolgáltatással arányos díjat fizetnek a szolgáltatás nyújtójának. Árat befolyásoló
támogatásról akkor beszélünk, ha a támogatást nyújtó meghatározza a szolgáltatás árát, és
annak alacsonyan tartása miatt ad árat kiegészítő támogatást, pl. ilyen a gyógyszerártámogatás.
Az úgynevezett általános működési támogatás nem képez áfaalapot. Sajnos az általános
működési támogatásnak nincs pontos definíciója, illetve jogszabályilag körülhatárolt fogalma.
Az adóalapot nem képező működési támogatás klasszikus esete, amikor az önkormányzatok
az általuk fenntartott intézményeknek adnak működési támogatást. Nem kizárt, hogy az
önkormányzat a saját tulajdonú gazdasági társaságának adjon áfaalapot nem képező működési
támogatást, de minden esetben egyedileg az eset összes körülményeinek figyelembevételével
kell vizsgálni, hogy szolgáltatásnyújtás ellenértékének minősül-e. A könyvviteli elszámolás
annyiban érinti a kérdést, hogy ha az ügylet szolgáltatás ellenértékének minősül, akkor
árbevételnek kell könyvelni a gazdasági társaságnál, ami iparűzésiadó-alapot is képez, ha
nem, akkor pedig egyéb bevételnek. A szolgáltatás ellenértékét számlázni kell, és a
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos beszerzések előzetes áfája levonásba helyezhető.
Ha ellenértéknek nem minősülő támogatást kap a gazdasági társaság, akkor - mivel a bevétel
nem képez áfaalapot - az e tevékenységhez kapcsolódóan beszerzett termékek és
szolgáltatások előzetes áfája nem lesz levonható. A támogatónál, ha ellenértéknek minősül az

adott pénzeszköz, akkor a megfelelő igénybe vett szolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás
főkönyvi számlán kell elszámolni, ha pedig támogatás, akkor államháztartáson kívülre átadott
pénzeszköznek kell könyvelni.
Ha a közfeladatot szolgáltatásvásárlással oldják meg, akkor a szolgáltató leszámlázza az
önkormányzat részére a szolgáltatást, melyet áfa is terhel.
Közfeladat-ellátási szerződés keretében a feladatellátáshoz szükséges eszközökről és a
finanszírozásról az önkormányzat - mint a közfeladat felelőse - köteles gondoskodni. Ekkor a
finanszírozás során eldöntendő kérdés, hogy az önkormányzat által adott ellentételezés az EU
által tiltott "állami támogatásnak" minősül-e vagy sem az EUMSZ 107. cikkének (1)
bekezdése szerint. Nem minősülnek többek között az EU-rendelet szerinti "állami
támogatásnak" a "de minimis" támogatások.
Amennyiben a közszolgáltatás megfelel az EU Bizottság által meghatározott alábbi négy
feltételnek, akkor a közszolgáltatás ellentételezéseként adott kompenzáció nem minősül
állami támogatásnak, s mivel nem termékértékesítés és nem is szolgáltatásnyújtás, ezért nem
képez áfaalapot sem.
Az EU-bizottság által meghatározott feltételek:
1. A kedvezményezett vállalkozást szerződésben vagy jogszabályban kell feljogosítani a
szolgáltatás végzésére.
2. A kompenzáció alapját képező paramétereket előre, objektív és átlátható módon rögzíteni
kell.
3. A kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek
végrehajtása során felmerült szükséges költségeket, figyelembe véve a bevételeket és az
észszerű nyereséget.
4. Ha a kiválasztás nem közbeszerzés alapján történik, akkor egy átlagos, jól vezetett és a
szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál felmerülhető költségek alapján
kell a kompenzáció mértékét meghatározni.
Összefoglalva, ha a feladatot a társaság közfeladat-ellátási szerződés keretében végzi, és az
adott támogatás megfelel az előbb említett feltételeknek, az önkormányzat államháztartáson
kívüli pénzeszközátadásnak, a társaság pedig egyéb bevételnek könyveli, akkor áfaalapot nem
képező támogatásnak minősülhet az önkormányzat által utalt pénzösszeg, de az önkormányzat
által támogatásként utalt pénzt ebben az esetben is a 066020 COFOG-on kell elszámolni.

