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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), továbbá a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírása
szerint, minden törzskönyvi nyilvántartási számmal rendelkező szervnek, így az önállóan
működő költségvetési szerveknek is kell adószámmal és önálló fizetési számlával
rendelkeznie. Ennek megfelelően az Öveges József Általános Iskola, illetve a Vadvirág
Óvoda tekintetében is szükséges az igénylés.
A jelenleg hatályos adójogszabályok szerint az adóköteles tevékenységet végző jogi
személynek kell kezdeményeznie az adószám igénylését az adóhatóságnál. Ez azt jelenti,
hogy a költségvetési szerv adószám igényléséhez nem szükséges képviselő-testületi döntés,
hiszen az adóalany az igénylő.
Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat
által irányított költségvetési szervek (iskola, óvoda és ide értve az önkormányzati hivatalt is)
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2)
bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat
kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei
és kiadásai között megtervezni.
Az Ávr. 174.§ (2) és (3) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal köteles a
számlavezetőjénél kezdeményezni a fizetési számlája, valamint a hozzá kapcsolódó alszámlák
helyi önkormányzat nevére történő átvezetését, illetve ezzel párhuzamosan az önkormányzati
hivatal, intézmények részére fizetési számla nyitását kezdeményezni.
A fent hivatkozott rendelkezések értelmében a határozati javaslatban foglalt fizetési számla és
alszámla elnevezésekre teszek javaslatot.
Kérem a T. képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és az abban foglaltak elfogadására.
Pér, 2012. február 6.

Herold Ádám
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (II.11.) kt. Határozata, arról, hogy
1. Pér Község Önkormányzata részére az alábbi elnevezésekkel kezdeményezi a
számlavezető bankjánál a polgármesteri hivatal fizetési számlájának és a hozzá
kapcsolódó alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését:
Pér Község Önkormányzata
Elszámolási számla
Alszámlák:
Állami támogatás
Környezetvédelmi alapszámla
Letéti számla
Vízi közmű alszámlák
Adószámlák

2. Polgármesteri Hivatal részére, az alábbi elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat
számlavezetőjénél fizetési számla nyitását, egyúttal kezdeményezi a polgármesteri
hivatalnál – jelenleg -szereplő pénzforgalmi számlák törlését:
Polgármesteri Hivatal Pér
Elszámolási számla

3. Öveges József Általános Iskola részére, mint önállóan működő költségvetési szervnek
az alábbi elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat számlavezetőjénél fizetési
számla nyitását:
Öveges József Általános Iskola Pér
Elszámolási számla

4. Vadvirág Óvoda Pér részére, mint önállóan működő költségvetési szervnek az alábbi
elnevezéssel kezdeményezi az önkormányzat számlavezetőjénél fizetési számla
nyitását:
Vadvirág Óvoda Pér
Elszámolási számla

Felelős: Herold Ádám polgármester
dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: azonnal
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