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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. október 

29-i ülésén feltett interpellációkra 

adott válasz 

 

 

Sorszám: V/1. 

Előkészítette: Váczi Julianna Osztályvezető 

Gazdasági osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Rácz Attila Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 
 

Kérdés: 

1. Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2015. október 1-i ülésén feltett interpellációra adott 

választ nem tudja elfogadni. Kérdése, hogy ezek a számlák mikor lettek érkeztetve? Mikor lett 

kiállítva és addig hol volt? Tehát május hónapig hol volt? 

 

2. A szemétszállító edényeket a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. szerezte be Gödről. Ő maga a 

kukák egyedi árára kíváncsi. Önköltségi áron történik az értékesítése ez szerepel az anyagban. 

Ezeknek a kukáknak a beszerzési árát ha leosztjuk darabszámra akkor ez mekkora összeg? 

Konkrétan az összegre kíváncsi. Ezek a kukák 1996-98-as gyártásúak. Lassan a lebomlási 

idejük is itt van, értéket tehát nem képviselnek. A lakosság most 6.600,- ft-ért vásárolhatja 

meg ezeket. Cserére a lakosok vittek be nagyobb méretű edényeket, de nem fogadták el csak a 

kerekes kivitelűeket. Ezen kukák beszerzési ára véleménye szerint jóval alacsonyabb, hiszen 

már nagyon régiek. Konkrét árakra adatokra kíváncsi.   

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

Válasz: 

 

1. A kötelezettségvállalás alatt a beruházásokra, szolgáltatás-vásárlásra, beszerzésekre 

megkötött szerződést, vagy megrendelést értünk, melyre alapozva a szállító a teljesítést 

követően küldi meg a számláját kiegyenlítésre. Pénzügyileg még kiegyenlítetlen számla 

iktatásra kerül az integrált rendszerben, mint meglévő kötelezettség. A kötelezettség akkor 

szűnik meg, ha hitelt érdemlő számviteli dokumentum áll rendelkezésre arról, hogy a 

pénzügyi teljesítés megtörtént. A pénzügyi teljesítés fajtái leggyakrabban banki átutalás, 

pénztári kifizetés, vagy kompenzáció. 

A szállítói finanszírozás egy speciális kiegyenlítési forma amikor, a kötelezettségvállaló (pl. 

az Önkormányzat) egy pályázat kapcsán csak a szerződésben rögzített saját erő részét 

egyenlíti ki a beérkezett számlából, a támogatási szerződésben lévő nagyobb részt közvetlenül 

a támogató rendezi a szállítóval. Esetünkben a Szennyvíztisztító telep szállítói 

finanszírozással rendezett számlái 100 %-ban az az Önkormányzat könyveiben, mint 
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kiegyenlítésre váró számla szerepelt. Miután a saját erő részt az Önkormányzat megfizette, a 

számla a könyvelési rendszer része lett.  A számla összegének az a része, melyet a támogató 

közvetlen szállítói finanszírozással egyenlít ki, mind addig kiegyenlítetlen kötelezettségként 

van nyilván tartva, amíg arról a kiegyenlítésről hitelt érdemlő számviteli bizonylat nem áll 

rendelkezésre a könyvelésnek. A számlák érkeztetése és előírása kötelezettségként tehát 2014-

ben megtörtént, a saját erő rész átutalásra került, de támogatói szerződésben vállalt összeg 

kiegyenlítéséről többszöri érdeklődésünk után sem jött információ.  

Tekintettel arra, hogy az előbbiek miatt a támogatói összeg a szállító felé történt 

kiegyenlítéséről – érdeklődésünk ellenére – nem kaptunk igazolást, nyilatkozatot a 

zárszámadás időpontjáig, így a számviteli előírásoknak megfelelően kifizetetlennek 

tekintettük és a pénzkészletet tartalmazó maradványból jogszerűen tartottunk vissza a 

közvetlen szállítói finanszírozással érintett (mint nem elkölthető rész) összeget az Ávr. 

előírásainak megfelelően. 

2. A BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft a 80 literes használt kukákat bruttó 6.800,-Ft, a 60 literes 

használt kukákat pedig bruttó 6.000.-Ft egységáron szerezte be a SEMICONT ’06 

Kereskedelmi Kft-től. A lakosság felé történő értékesítés ugyanezen az áron történt. A 

szállítói és vevői számlákat a Felügyelőbizottság egyik tagja ellenőrizte. 

A lakosság a kedvezményes űrtartalmú kukákat bárhonnan beszerezhette, az önkormányzati 

tulajdonú Kft-től csak lehetőség volt vásárolni. 

 

 

Kérem válaszaim elfogadását. 

 

 

Békés, 2015. november 16. 

 

 

            Izsó Gábor 

                                                                                                         polgármester 


