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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
           KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
---------------------------------------------------------- 
 
 

 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete 

a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez  
kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról 

 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 118.§. (1) bekezdés 2. pontjában, a 118. §. (2) bekezdés 2. pontjában, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.  Általános rendelkezések 
 
 
1. §.   A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki. 
 
2. §. A jegyző által elkészített önkormányzati költségvetésről, valamint a zárszámadásról 
szóló rendelettervezetek részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét, 
kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását bemutató adatokat jelen rendelet 3.§-
ban meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 

2. Költségvetési rendelettervezet 
 
 
3. §.  A költségvetési rendelettervezetnek tartalmaznia kell: 
 

a.) Az önkormányzat összes bevételét forrásonkénti bontását az 1. melléklet, címenkénti 
kiadásait - és ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint támogatásokat az 1/a. 
melléklet szerinti tartalommal. 

b.) Az önkormányzat intézményeinek részletes főbb jogcím csoportonkénti bevételeit és 
kiadásait intézményenként, szakfeladatonként az 1-6 függelék szerinti tartalommal. 

c.) Az önkormányzat működési jellegű feladatok bevételeit és kiadásait – ezen belül a 
kötelező és nem kötelező feladatok előirányzatát – a 2. melléklet szerint állapítja meg. 
Ezen belül a minőségi bevételét a 2/a. melléklet, a minőségi kiadásait a 2/b. melléklet 
szerinti tartalommal. 

d.) Az önkormányzat állami támogatásait jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet szerinti 
tartalommal. 

e.) Az éves létszámkeretet önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő 
költségvetési szervenként a 4. melléklet szerinti tartalommal. 

f.) Az önkormányzat az ellátottak pénzben juttatásaira fordított kiadásait az 5. melléklet 
szerinti tartalommal. 

g.) Az önkormányzat idegenforgalmi feladatait a 6. melléklet szerinti tartalommal. 
h.) Az önkormányzat az egészségügyi feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet 

szerinti tartalommal. 
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i.) Az önkormányzat működési és tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. 
melléklet szerinti tartalommal. 

j.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 9., a likviditási tervet a 9/a. melléklet szerinti tartalommal. 

k.) Az önkormányzat Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 
10. melléklet szerinti tartalommal. 

l.) Az önkormányzat költségvetési szerveinek főbb jogcímenkénti bevételeit és kiadásait 
a 11. melléklet szerinti tartalommal. 

m.) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 
12. melléklet szerint. 

n.) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet szerint. 
 

4. §.  A költségvetés végrehajtási rendjében rendelkezni kell: 
 
a.) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítása részletes szabályairól. 
b.) A tartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról. 
c.) A pályázati sajátforrások felhasználásáról. 
d.) Az önkormányzati intézményeinél és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott  
     közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő intézkedésekről. 
 
 

3.  Zárszámadási rendelettervezet 
 
 
5. §. (1) A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítések adatainak tartalma és 
szerkezete a költségvetési rendelettervezethez igazodva, azzal összehasonlítható formában 
kell elkészíteni. 
 
(2) A zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell: 
 
a.) önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerinti tartalommal. 
b.) Az önkormányzat vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletességgel 

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről a 3/a. melléklet szerinti tartalommal. 
c.) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, az 

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 3., 4., 5., melléklet szerinti tartalommal. 
d.) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználás ütemét a 6. melléklet szerinti 

tartalommal. 
e.) Az önkormányzat éves likviditási tervét a 7. melléklet szerinti tartalommal. 
f.) Az adósság állományát bemutató kimutatás lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők 

szerinti bontását a 8. melléklet szerinti tartalommal. 
g.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerinti 

tartalommal. 
h.) Az önkormányzat környezetvédelmi alap éves felhasználását a 10. melléklet szerinti 

tartalommal. 
i.) Az önkormányzat pályázati támogatás felhasználását a 11. melléklet tartalommal. 
j.) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 

12. melléklet szerint 
k.) Az önkormányzat önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a 1-6. függelék 
szerinti tartalommal. 
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6. §. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek éves költségvetésüket és 
beszámolójukat 
 
a.) legalább e rendelet szerinti részletességgel, 
b.) az államháztartásért felelős minisztérium által a költségvetési előirányzatok és az éves 

elemi költségvetési beszámoló összeállításához kiadott tájékoztatóban foglaltak 
figyelembe vételével,  

c.) az adott évre elfogadott koncepcióban foglaltakra tekintettel, készítik el. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítésének, a tervezési jogszabályi 
előirányzatok megalapozottságának, a benyújtott igények indokoltságának, 
teljesíthetőségének és a saját bevételek előirányzatainak a helyi rendeletekkel való 
összhangjának az ellenőrzését a költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek 
vezetőivel való egyeztetés előtt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya elvégzi, az így 
ellenőrzött, felülvizsgált költségvetési javaslat kerül a rendelettervezetbe, mely a jegyző 
általi egyeztetés alapjául szolgál. Az egyeztetés eredményét tartalmazó írásban rögzített 
dokumentum egyúttal az ellenőrzés tényét is dokumentálja. 
 
(3) Az intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát – mely a 
költségvetési tervezés lényeges eleme – az igénybejelentéskor az intézményi statisztika 
adataival egyeztetve kell felülvizsgálni, illetőleg belső ellenőrzés keretében helyszíni 
ellenőrzéssel ha az igénylés és elszámolás jelentős eltérést mutat. 
 
(4) A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgált és ellenőrzött intézményi 
pénzmaradványokat tartalmazhat, melyek szabályszerűségének ellenőrzése elvégezhető a 
Polgármesteri Hivatal szervezetén belül, vagy belső ellenőrzés keretén belül 
 
 

4.  Záró rendelkezések 
 
 
7. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési és 
zárszámadási rendeleteinek előterjesztése keretében bemutatandó mérleg és kimutatások 
tartalmi követelményeiről szóló 17/2007. (VI.4.) számú rendelet. 
 
 
Velence, 2011. április 04. 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes        dr. Papp Gyula Gábor 
       polgármester               címzetes főjegyző 
 

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
 
Velence, 2011. április 18. 

 
 
            dr. Papp Gyula Gábor 
                 címzetes főjegyző 

 


