
Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének
6/2007.(III.01.) sz. rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről

Módosítva a 31/2010.(X.28.) ÖKT. rendelettel.
(Egységes szerkezetbe foglalva 2010. XI.02.-án)

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  (továbbiakban:  Önkormányzat) 
Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Képviselő-testület)  az  államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  118.§-a,  valamint  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdés 
alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Képviselő-testületre,  annak  szerveire,1 az 
Önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  valamennyi  intézményre,  a  helyi 
kisebbségi önkormányzatokra.”

I. Fejezet
Az Önkormányzat költségvetése

2.§

(1) Az önkormányzati költségvetési koncepció szöveges indoklása tartalmazza 
az adott  költségvetési  évre vonatkozóan a Kormány gazdaságpolitikájának fő 
irányait, az Önkormányzat kapcsolódó feladatait, gazdálkodásának fő jellemzőit.
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet előterjesztésének tartalmaznia kell:
a)  a  költségvetési  koncepció  alapján  hozott  Képviselő-testületi  határozat 
végrehajtására tett intézkedéseket;
b)  az  Önkormányzat  költségvetésére  hatást  gyakorló  helyi  rendeletek 
felsorolását;
c) az Önkormányzat költségvetésének tartalmi indoklását;
d) a többéves kihatással járó feladatok bemutatását;
e) a közvetett támogatások szöveges indoklását az alábbi részletezettségben:

e.a)  az  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági 
alapon történő elengedésének összege,
e.b)  a  lakosság  részére  lakásépítéshez,  lakásfelújításhoz  nyújtott 
kölcsönök elengedésének összege;

1 Módosította: 31/2010.(X.28.) Önk. rend. 1.§.-a. Hatályos 2010. október 28.-tól



e.c)  helyi  adónál,  gépjárműadónál  biztosított  kedvezmény,  mentesség 
összege adónemenként;
e.d) helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség összege;
e.e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

f)  a  költségvetési  szervekkel  és  a  munkavállalói  érdekképviseleti  szervekkel 
történt egyeztetés dokumentumait, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

22/A.§
A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az Áht. 65. § (1) bekezdése, 67. 
§ (1)-(3) bekezdései, 68. §. (2) bekezdése, 69. § (1)-(2) bekezdései, 71. § (2) 
bekezdése,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.  19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései 
határozzák meg. A költségvetési rendelet összeállításakor figyelembe kell venni 
a  pénzügyminiszter  által  az  elemi  költségvetés  elkészítéséhez  kiadott 
tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltakat is.”

3.§

(1)Az Áht.  65.  és  67.  §-ának előírásai  szerint  az  Önkormányzat  mindenkori 
költségvetési  rendeletében az  Önkormányzat  költségvetési  szervei  címeket 
alkotnak.

(2)Címenként  jelennek  meg  a  költségvetési  rendeletben  a  bevételek  és  a 
kiadások.

A költségvetés  összeállításakor  a  tervezésben  résztvevők  a  címrend  szerinti 
sorrendet kötelesek használni.

34.§

(1)  Az  Áht.  118.  §  (1)  bekezdésének  1.  pontjában  foglaltak  értelmében  a 
költségvetési  rendelet  előterjesztésekor  a  Képviselő-testület  részére 
tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt- be kell mutatni:

a) az  önkormányzat  összes  bevételét,  kiadását,  előirányzat  felhasználási 
tervét,

b) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi 
kisebbségi önkormányzatok mérlegeit,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 
és összesítve,

d) a közvetett támogatásokról készített kimutatást.

2 Kiegészítette: 31/2010.(X.28.) Önk. rend. 2.§.-a. Hatályos 2010. október 28.-tól.
3 Módosította: 31/2010.(X.28.) Önk. rend. 3.§.-a. Hatályos 2010. október 28.-tól



(2) A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását 
követően, annak előírásai, követelményei szerint állapítja meg.
A helyi  önkormányzat  költségvetési  rendelettervezete  az  alábbi  szerkezetben 
készül:

a) az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak, a címrendet a 
mindenkori költségvetési rendelet határozza meg.

b) az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi 
forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben.

c) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a működési és felhalmozási 
célú  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  egymástól  elkülönítetten 
tartalmazza.

d) az önkormányzat hivatala és a költségvetési szervek működési, fenntartási 
kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként 
részletezve,

e) a  felújítási  előirányzatokat  célonként,  a  felhalmozási  kiadásokat 
feladatonként,

f) az  önkormányzati  hivatal  költségvetése  feladatonként,  valamint  külön 
tételben,

g) az általános tartalékot és a céltartalékot,
h) a  költségvetési  bevételek  és  kiadások  különbözeteként  a  költségvetési 

többlet vagy hiány összegét,
i) a  költségvetési  hiány  belső  finanszírozására  szolgáló  előző  évek 

pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a 
költségvetési  hiány külső  finanszírozására  vagy  a  költségvetési  többlet 
felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai 
működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

j) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként,
k) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát,
l) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
m) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített 

előirányzat-felhasználási ütemtervet,
n) elkülönítetten  az  európai  uniós  forrásból  finanszírozott  támogatással 

megvalósuló  programok,  projektek  bevételei,  kiadásai,  valamint  az 
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások,

o) az  önkormányzati  hitelképességi  korlát  bemutatását  az  Ötv.  88.§  (2) 
bekezdés szerint.

(3)  Az  (1)  bekezdésében  meghatározott  mérlegek  és  kimutatások  tartalma  a 
költségvetési rendeletben:

a) Az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  tervezéskor  az 
előzetes adatok alapján kell elkészíteni. A költségvetés előterjesztésekor a 
vonatkozó  év  tervadatait,  működési  és  felhalmozási  célú  bevételek  és 
kiadások szerint  elkülönítetten,  önkormányzati  szinten összevontan kell 
bemutatni.



b) A mérleg bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe 
véve, de a működési célú és a felhalmozási célú elkülönítést megtartva,

c) A mérleg  kiadási  oldalát  működési  kiadások,  ezen  belül  a  személyi 
jellegű kiadásokat,  a  munkaadókat  terhelő járulékokat,  a  dologi  jellegű 
kiadásokat,  az  ellátottak  pénzbeli  juttatásait,  a  speciális  célú 
támogatásokat,  működési  célú  támogatási  kölcsönöket,  hiteltörlesztést, 
működési céltartalékot, általános tartalékot.

d) A felhalmozási  kiadások, ezen belül beruházások, felújítások, és egyéb 
felhalmozási  célú  kiadások,  támogatások,  felhalmozási  célú  támogatási 
kölcsönök,  hiteltörlesztés,  felhalmozási  céltartalék  tagolásban  kell 
elkészíteni.

e) A  többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti 
bontásban, valamint összesítve kell bemutatni. A bemutatás kötelezettsége 
kiterjed különösen:

ea)  a  hitelek  alakulására  oly  módon,  hogy megállapítható  legyen a 
felvett hitel összege, futamideje, legalább a következő három évben az 
évenként  esedékes  tőketörlesztés  összege,  a  költségvetési  időszak 
elején  fennálló  hitelállomány  összege,  a  tárgyévben  tervezett 
hitelfelvétel összege.
eb) a felújítási, beruházási döntésekre, a célok és feladatok tárgyévi 
előirányzata  mellett  a  következő  év(ek)re  vonatkozó  kötelezettség 
összegének bemutatásával,
ec) támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségekre, a támogatási 
szerződésekben foglaltak alapján támogatott, támogatási cél és összeg 
bemutatásával. Nem kell bemutatni a rendeltetésszerű működéssel, az 
intézmények fenntartásával (működtetésével) kapcsolatos folyamatos, 
vagy  határozott  időben  rendszeresen,  vagy  eseti  jelleggel  felmerülő 
döntések kihatásait, szerződéseinek alakulását.

f) A közvetett támogatásokat az Ámr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 
szerint, az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

fa)  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági 
alapon történő elengedésének összege,
fb)  lakosság  részére  lakásépítéshez,  lakásfelújításhoz nyújtott 
kölcsönök elengedésének összege,
fc)  helyi  adónál,  gépjárműadónál  biztosított  kedvezmény,  mentesség 
összege adónemenként,
fd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség összege,
fe) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.



II. Fejezet
Az Önkormányzat zárszámadása

5.§

Az Önkormányzat zárszámadási rendelet előterjesztésének tartalmaznia kell:
a)  az  Önkormányzati  feladat-ellátás  és  gazdálkodás  általános  értékelését, 
bemutatva a Társulási szinten ellátott feladatokat;
b) a bevételi forrásokat és azok teljesítését, helyi adókból, ill. az államháztartás 
más alrendszereiből származó bevételeket;
c)  a  kiadások  alakulását  (folyó  működési  és  fejlesztési  kiadások,  fejlesztési 
kiadások megbontva EU és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokra);
d) pályázati tevékenység bemutatását;
e) pénzmaradványok változásának tartalmát, okait;
f) a vagyon alakulását,
g) az intézmények gazdálkodását;
h) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklását;
i) a közvetett támogatások szöveges indoklását az alábbi részletezettségben:

i.a)  az  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági 
alapon történő elengedésének összege,
i.b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege;
i.c)  helyi  adónál,  gépjárműadónál  biztosított  kedvezmény,  mentesség 
összege adónemenként;
i.d)  helyiségek,  eszközök hasznosításából,  származó bevételből  nyújtott 
kedvezmény, mentesség összege;
i.e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

j) a könyvvizsgáló írásos jelentését és a Pénzügyi Bizottság véleményét.
4 k) a belső ellenőrzési tevékenység éves összefoglalását,
  l.) a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetésének 
éves tapasztalatait.”

6.§

51)  Az  Áht.  118.  §  (2)  bekezdésének  2.  pontjában  foglaltak  értelmében  az 
önkormányzat zárszámadási rendeletének előterjesztésekor a Képviselő-testület 
részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges 
indoklással együtt - bemutatni:

a. az  önkormányzat  összes  bevételét,  kiadását,  pénzeszközeinek 
változását,

4 Kiegészítette: 31/2010.(X.28.) Önk. rend. 4.§.-a. Hatályos 2010. október 28.-tól.
5 Módosította: 31/2010.(X.28.) Önk. rend. 5.§.-a. Hatályos 2010. október 28.-tól



b. az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a 
helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét,

c. az adósság állományát lejárat, eszközök, bel-, és külföldi hitelezők 
szerinti bontásban,

d. a vagyonkimutatást,
e. a  több  éves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti 

bontásban és összesítve,
f. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

(2)  Az  (1)  bekezdésében  meghatározott  mérlegek  és  kimutatások  tartalma  a 
zárszámadási rendeletben:

a) A zárszámadási rendelet pénzforgalmi adatokat tartalmazó mellékleteinek, 
mérlegeinek szerkezete és tartalma a költségvetési rendelethez igazodik, 
azokat azzal összehasonlító formában és szerkezetben kell elkészíteni.

b) A zárszámadási rendelet egyes mellékletei az éves beszámoló, a lezárt év 
főkönyvi és analitikus nyilvántartásai adatállományain alapulnak.

c) Az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  zárszámadáskor  a 
tényadatok  alapján  kell  elkészíteni.  A  mérlegnek  a  zárszámadás 
előterjesztésekor:

a. a  vonatkozó  év  terv-  és  tényadatait  (eredeti  és  módosított 
előirányzatok),

b. a tényadatok tervadatokhoz  /  módosított  előirányzat  viszonyított 
%-os alakulását kell tartalmaznia.

d) A mérleg bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe 
véve, de a működési célú és a felhalmozási célú elkülönítést megtartva,

e) A mérleg  kiadási  oldalát  működési  kiadások,  ezen  belül  a  személyi 
jellegű kiadásokat,  a  munkaadókat  terhelő járulékokat,  a  dologi  jellegű 
kiadásokat,  az  ellátottak  pénzbeli  juttatásait,  a  speciális  célú 
támogatásokat,  működési  célú  támogatási  kölcsönöket,  hiteltörlesztést, 
működési céltartalékot, általános tartalékot kell bemutatni.

f) A felhalmozási kiadások bemutatását, ezen belül beruházások, felújítások, 
és  egyéb  felhalmozási  célú  kiadások,  támogatások,  felhalmozási  célú 
támogatási kölcsönök, hiteltörlesztés, felhalmozási céltartalék tagolásban 
kell elkészíteni.

g) A  többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti 
bontásban, valamint összesítve kell bemutatni. A bemutatás kötelezettsége 
kiterjed különösen:

                ga) a hitelek alakulására oly módon, hogy megállapítható legyen a 
                felvett hitel összege, futamideje, legalább a következő három évben az 
                évenként esedékes tőketörlesztés összege, a költségvetési időszak 
                elején fennálló hitelállomány összege, a tárgyévi hitelfelvétel összege.

gb) a felújítási, beruházási döntésekre, a célok és feladatok tárgyévi 
előirányzata  mellett  a  következő  év(ek)re  vonatkozó  kötelezettség 
összegének bemutatásával,



gc) támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségekre, a támogatási 
szerződésekben foglaltak alapján támogatott, támogatási cél és összeg 
bemutatásával. Nem kell bemutatni a rendeltetésszerű működéssel, az 
intézmények fenntartásával (működtetésével) kapcsolatos folyamatos, 
vagy  határozott  időben  rendszeresen,  vagy  eseti  jelleggel  felmerülő 
döntések kihatásait, szerződéseinek alakulását.

h) A közvetett támogatásokat az Ámr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak 
szerint, az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

ha)  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági 
alapon történő elengedésének összege,
hb)  lakosság  részére  lakásépítéshez,  lakásfelújításhoz  nyújtott 
kölcsönök elengedésének összege,
hc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 
összege adónemenként,
hd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség összege,
he) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró, hatályba léptető rendelkezések

7.§

(1) Jelen rendelet 2007. március 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit először a 2006. évi zárszámadás, és a 2008. évi 
költségvetés készítésekor kell alkalmazni.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  Polgármester Jegyző

Kihirdetve: 2007.03.01.




