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SZENTES 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága 2004. 
évben a 2003. valamint 2004. év első negyedévi gazdálkodására kiterjedően vizsgálatot 
végzett a Szentes Városi Önkormányzatnál. A vizsgálat során többek között kifogásolta, 
hogy a Képviselő-testület korábbi, a pártok helyiségbérletével kapcsolatos 67/2000. (IV. 
28.) KT. sz. határozata alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiségek igénybevétele 
esetén ezen szervek kedvezményben részesülnek.  
Az Állami Számvevőszék a vizsgálat eredményét összegező számvevői jelentésben utalt 
arra, hogy a Szentes Városi Önkormányzat által folytatott gyakorlat nincs összhangban 
bizonyos alkotmányos elvekkel, jogszabályban megfogalmazott előírásokkal, mivel az a 
politikai pártok és közszolgálati feladatokat ellátó egyházi szervezetek, valamint más, a   
kedvezményben nem részesülő helyiségbérlők között –alkotmányosan el nem fogadható-  
megkülönböztetést tesz.  
 
 
Szentes Város Önkormányzata tekintettel az Alkotmányban és a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény (Ötv.) által adott felhatalmazásra, saját hatáskörében meghozta a 67/2000. (IV. 
28.) KT. sz. határozatát a pártok helyiségbérletével kapcsolatban. Ezen határozat kimondja, 
hogy Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a politikai pártok és közszolgálati 
feladatot ellátó egyházi szervezetek által bérlet irodahelyiségek bérleti díját a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekre javasolt Ft/hó/m2 +ÁFA bérleti díj 10%-ában határozza meg.  
 
Az Ötv. és az Állami Számvevőszékről szóló törvény, valamint az Áht. alapján az 
önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Szentes Város 
Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzése során a számvevőszéki jelentésben 
megállapítást nyert, hogy a politikai pártok és közszolgálati feladatot ellátó egyházi 
szervezetek, valamint más, a kedvezményben nem részesülő helyiségbérlők közötti 
megkülönböztetésnek alkotmányosan elfogadható indoka nincs.  
 
Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodásának –beleértve a vagyon hasznosítása során 
nyújtott kedvezményeket, támogatásokat is- önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó 
céllal kell megvalósulnia. A helyi önkormányzásnak az Alkotmányban és az Ötv.-ben 
meghatározott e rendeltetését figyelembe véve a pártok, szervezetek támogatása nem tartozik 
a helyi közügyek körébe, nem szolgál önkormányzati feladatellátással kapcsolatos célokat. 
 



Az Állami Számvevőszék jelentésében leírt megállapításának alapjául az Alkotmánybíróság 
47/2002. (X.11.) AB határozata szolgál. Ebben a határozatában az Alkotmánybíróság 
kimondja, hogy a helyi képviselő-testület funkciója az Alkotmány 44.§-a alapján a helyi 
önkormányzás, ami az Alkotmány 42.§-a alapján a választópolgárok közösségét érintő helyi 
közügyek önálló, demokratikus intézését és a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében 
történő gyakorlását jelenti. Az Ötv. 1.§ (2) bekezdése szerint pedig a helyi közügyek a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi 
gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi 
megteremtéséhez kapcsolódnak. Az Alkotmány és az Ötv. szerint tehát a képviselő-testület 
minden ténykedése célhoz kötött. Az Alkotmánybíróság szóban forgó határozatában 
kimondja, hogy a pártok, szervezetek támogatása nem tartozik a helyi közügyek körébe, a 
díjkedvezményen keresztül számukra nyújtott burkolt támogatás nem tekinthető olyannak, 
amely az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos célokat szolgál.   
 
Az AB határozat utal a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. tv.  
(Ptv.) 4.§ (2) bekezdésére is, amely kimondja, hogy költségvetési támogatásban részesülő 
szerv párt részére vagyoni hozzájárulást nem adhat, és ilyen szervtől párt vagyoni 
hozzájárulást nem fogadhat el. Az Alkotmánybíróság állásfoglalása szerint bár e törvényhely 
kifejezetten nem tiltja meg, hogy az önkormányzatok politikai pártokat támogatásban 
részesítsenek, a pártoknak önkormányzatok által nyújtott támogatása ellentétes a Ptv. 4.§ (2) 
bekezdésében megfogalmazott tilalom céljával. Ebből kifolyólag az Alkotmánybíróság szerint 
ez tiltott támogatásnak minősül. Ezért a jelenlegi gyakorlat, a hatályos szabályozás 
felülvizsgálatra szorul.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és hozza meg határozatát 
a fenti ügyben. 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pártok 
helyiségbérletével kapcsolatos 67/2000. (IV. 28.) KT. sz. határozatának az Állami 
Számvevőszék jelentése alapján indítványozott hatályon kívül helyezését, és az alábbiak 
szerint határoz: 
 
A Képviselő-testület elismeri, hogy a pártok helyiségbérletével kapcsolatos 67/2000. (IV. 28.) 
KT. sz. határozata az Alkotmánybíróság állásfoglalása alapján egyes jogszabályok céljával 
nem áll összhangban, ezért azt a kihirdetés napjával hatályon kívül helyezi, és arról az 
érintetteket és érdekelt feleket értesíti.  
 
A határozatról értesítést kapnak: 
-     Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága - Szeged 
-     Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 
-     Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
-     Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda  
 
Szentes, 2005. május 5.                                           
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