
Kisfüzes Község Önkormányzatának 
1/2006. (II. 15.) rendelete 

 
az önkormányzat költségvetési és zárszámadási 

rendeletei tartalmának meghatározásáról 
 

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetésére, költségvetés módosítására (a 
továbbiakban: költségvetés) és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra (a 
továbbiakban: zárszámadás). 
 

A rendeletek tartalmának meghatározása 
 

A költségvetési rendelet 
  

2. § 
 
A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell: 

a) az önkormányzat és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek bevételei forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására 
vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben, 

b) működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve, 

c) felújítási előirányzatok célonként, 
d) a felhalmozási kiadások feladatonként, 
e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az 

általános és céltartalék, (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt 
államháztartási képzésére szolgáló előirányzat) 

f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, 
g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, 
h) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 

tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási 
műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban, 

i) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése, 
j) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat 

felhasználási ütemterv, 
k) a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait (gördülő tervezés) 
l) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 
hozzájárulások, 

m) a közvetett támogatásokat, (pl. adóelengedések, adókedvezmények) 
n) hitelteher bemutatását, 
o) az önkormányzat címrendjét. 
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3. § 

A költségvetési rendeletben rendelkezni kell: 
a) a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapjáról, 
b) a köztisztviselői illetményalapról, 
c) a költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályairól, rendjéről, 
d) a költségvetési előirányzatok átcsoportosítási jogának meghatározott keretek közötti 

átruházásáról, 
e) a költségvetési tartalékok feletti rendelkezés jogosultságának szabályairól, 
f) a keletkező bevételi többlet felhasználásának szabályairól, 
g) a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörökről, 
h) a vagyonnal kapcsolatos tárgyévi feladatokról, és azok jogosultjairól, felelőseiről. 

 
A zárszámadási rendelet 

 
4. § 

 
(1) A zárszámadási rendelet – a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete – a 
költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a 
tényleges adatokra vonatkozóan. 
(2) A zárszámadási rendeletben a 2. §-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni: 

a) az önkormányzati hivatalra vonatkozó pénzmaradványt, 
b) az önkormányzati adósságot, a hitelek állományát lejárat, eszközök és hitelezők 

szerint, 
c) egyszerűsített beszámolót (összevont pénzforgalmi jelentés, mérleg, pénzmaradvány 

kimutatás) 
d) az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását teljes vagyoni körre vonatkozó 

részletezéssel. 
 

Záró rendelkezések 
 
5. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Az előterjesztések kötelező adattartalmát e rendelet mellékletei tartalmazzák.  
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik. 
 
 

Menyhárt Imre    Dr. Kadlott Csaba 
     polgármester     jegyző 
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A rendelet mellékletei: 
 
1. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 
2. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása ……. évben 
3. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása ……. évben 
4. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának …. évi felhalmozási kiadásai 
5. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának terv létszámadatai 
6. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak 
bemutatása éves bontásban 
7. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 
8. számú melléklet: Kisebbségi Önkormányzat …… évi költségvetésének bemutatása 
9. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és 
likviditási terve 
10. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege 
11. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának és normatív 
részesedésű személyi jövedelemadó jogcímei és összegei …… évben 
12. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának …. évi közvetett támogatásai 
13. számú melléklet: A költségvetési rendelet fejezet- és címrendje …… évben 
14. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának …. évi vagyonmérlege 
15. számú melléklet: Kisfüzes Község Önkormányzatának pénzmaradvány kimutatása 
16. számú melléklet: Kimutatás az európai uniós támogatással megvalósuló projektekről 
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