Kiegészítés a 10. számú, Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet tárgyú előterjesztéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodása alapján a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében
Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése megnevezésű pályázatban
megvalósuló vagyontárgyak a beruházási szakasz lezártával a Társulás tagjainak közös
tulajdonába kerülnek a beruházási értékek arányában.
A társulásnak tagja
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A vízi közmű-szolgáltatatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 10.§-a alapján a vízi
közműnek az ellátásért felelős tulajdonába kellett kerülnie. A törvény 8.§-a szerint a
társulás a vízi közmű vagyont térítésmentesen az önkormányzatnak átadta, mely
nyilvántartásba vette.
A törvény 5/H.§ (2) bekezdése szerint a vízi közmű–vagyon tulajdonjogát az ellátásért
felelősök egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel
átruházhatják.
A vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a
törvény hatálybalépésekor a társasági adó szempontjából költségnek, ráfordításnak
minősült.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése
szerint a költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható.
A 25.§ (10) bekezdés alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77.§ (4)
bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell
határolni. A hivatkozott részben a térítés nélkül átvett eszköz is szerepel.
A Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya a számvitellel
kapcsolatos válaszok között megszűnő víziközmű társulat (államháztartásról kívüli)
vagyonának térítésmentes átvételével foglalkozik, költségvetési címen belüli átadásnál
jelzi csak az eredménysemleges rögzítést.
A fentiek alapján az átvett vagyon passzív időbeli elhatárolása szükséges, melyet
feloldani az átvett vagyon értékének csökkenése esetén lehetséges (elszámolt
értékcsökkenéssel arányosan, értékesítéskor), mely az ingatlanok esetében 50 év lehet.
Az átvett vagyon értéke 1.979.460.637.-Ft volt, az elszámolt értékcsökkenés
55.403.689.-Ft. A törvény általi vagyonátvétel miatt a 2018.évi mérlegben az átvétel
nem került elhatárolásra halasztott eredményszemléletű bevételként.
Az önkormányzat 2018. január 1-től alkalmazza az ASP rendszert, a Magyar
Államkincstár a gazdálkodási szakrendszer oktatását 2018. április hónapban fejezte be.

Az addigi rendszer adatainak átvitele, migrálása az új rendszerbe nem volt
zökkenőmentes, az adatok egy részét újra rögzíteni kellett abban az időszakban, mikor
több dolgozó távozott a Pénzügyi Irodától.
A vagyonátvétel gazdasági eseményei több tételt jelentenek a pénzügyi valamint
költségvetési számvitel szerint, melyből a pénzügyi számvitel szerinti időbeli
elhatárolás kimaradt.
A beszámoló javítását a Magyar Államkincstár és a Pénzügyminisztérium
tájékoztatása mellett lehet elvégezni, melyhez a lezárt időszakot felnyitják.
A gazdálkodási szakrendszerben a 2019. évi nyitás megtörtént, az idei adatok
rögzítését végzi az önkormányzat, emiatt félő, hogy a javítás az eddig feldolgozott
tételekben eltérést okozhat. A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján a
hibát az idei év könyvelésében javítják a Hivatal kollégái.
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