Tengelic Község Önkormányzata
15/2009. (IX.25.) rendelete
az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek
tartalmi követelményeirıl a módosításról szóló 4/2010 (I.27.) számú
rendelettel egységes szerkezetben

Tengelic Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §.(1) (2) bekezdése valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998(XII.30) Korm. rendelet 29.§.
(1) bekezdés alapján a költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartami
követelményeirıl a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Tengelic Község Önkormányzatának költségvetési szervei
adott évi költségvetésének, és az elızı évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadásának összeállítására terjed ki.

A költségvetés
2.§.
(1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének - a hatályos
államháztartási, számviteli jogszabályok és az önkormányzati sajátosságok
figyelembevételével - tartalmaznia kell:
a./ a rendelet hatályát, a címrendet,
b./1 az önkormányzat költségvetésének (elkülönítetten a kisebbségi
önkormányzat) bevételi és kiadási fıösszegét, azok részletezését kiemelt
elıirányzatonként, a tárgyévi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
elıirányzatokat az elızı évek pénzmaradványa és a finanszírozási mőveletek
nélkül kell tartalmaznia, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások
különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét.
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Módosította a 4/2010.(I.27.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2010. január 27-tıl.
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c./ elkülönítetten, az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait,
d./ az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének
bevételi és kiadási fıösszegét, azok részletezését kiemelt elıirányzatonként,
e./ a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként,
f./ az önkormányzat elıirányzat gazdálkodására vonatkozó elıírásokat,
g, a felújítási elıirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként,
h./ közvetett támogatásokat, legalább az alábbi részletezettségben:
- ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon
történı elengedésének összege,
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege,
- helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott
kedvezmény, mentesség összege,
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege,
i./ a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait az alábbi
tartalommal:
- tervezett hiány finanszírozásának módja,
- tervezett bevételi többlet felhasználását,
- a költségvetésbıl támogatott szervezetek részére, a támogatás
rendeltetésszerő felhasználásának szabályait,
- hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök
j./ a rendelet mellékleteinek név és szám szerinti felsorolását,
k./ a költségvetési hiány finanszírozásának számszerősítését évenkénti
bontásban,
k./ a vagyon felhasználását, a hitelfelvétel szabályozását,
l./ a létszámgazdálkodásra vonatkozó szabályozást, az éves létszámkeretet,
m./ a gazdálkodás felelısségének rögzítését,
o./ a kisösszegő követelések értékét,
p./ az általános és céltartalék összegét ( ezen belül elkülönítetten a mindenkori
költségvetési törvényben elıírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló
elıirányzat)
q./ szöveges indokolását.
(2) A költségvetés szöveges elıterjesztésének tartalmaznia kell:
a./ az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi
kisebbségi önkormányzatok mérlegét,
b./ az Önkormányzat költségvetésének részletes szöveges indokolását,
c./ a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását,
d./ a közvetett támogatások (pl.: adóelengedések, adókedvezmények) szöveges indokolását.
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(3) A költségvetési rendelettel együtt számozott mellékletként be kell
terjeszteni, a Képviselı-testület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, a pénzügyi
bizottság írásos véleményét és a kisebbségi önkormányzattal történt egyeztetés
dokumentumait.
(4)A költségvetési rendelethez csatolandó mellékleteket
számú melléklete tartalmazza.

jelen rendelet 1.

Zárszámadás
3.§.
(1) A zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:
a./ a rendelet hatályát,
b./ az adott évi zárszámadás bevételi és kiadási fıösszegét,
c./ a rendelet részét képezı mellékletek számát és azok tartalmát, valamint a
kiemelt elıirányzatok összegeit,
d./ a vagyon nagyságának bemutatását, a 249/2000(XII.24) Kor. Rendelet
44/A.§-ban foglaltak szerint,
e./ a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban
és összesítve,
f./ a közvetett támogatások alakulását, legalább a 2.§. h)pontban meghatározott
részletezettségben,
g./ a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát, és annak
felhasználását,
h./ a mérleg szerinti követelések és kötelezettségek nagyságát,
i./ a zárszámadási rendelet - amennyiben van - tartalmazza az önkormányzati
adósságot, a hitelek állományát lejártat és hitelezık szerinti bontásban,
j./ a zárszámadási rendeletben be kell mutatni az önkormányzat pénzmaradványát, a pénzmaradvány összetevıit, a pénzmaradvány felhasználás
jogcímeit.
(2) A zárszámadási rendelet szöveges elıterjesztésének tartalmaznia kell:
a./ az önkormányzat pénzügyi- gazdasági helyzetét, a zárszámadás részletes
szöveges indokolását,
b./ a zárszámadási rendeletben be kell számolni a Bizottságok és a
Polgármester által az átruházott hatáskörben nyújtott támogatásokról és az
elszámolási kötelezettség teljesítésérıl.
c./ a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását,
d./ az önkormányzati vagyon alakulását,
e./ az adóztatási tevékenységet,
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f./ az ingatlankezelést és gazdálkodást.
(3) A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát a számvitelrıl szóló többször
módosított 2000. évi C. törvény 22-95. §-ai és az 1. számú melléklete szerint,
valamint az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet 14-26. §-ai és az 1. számú melléklete szerint kell
meghatározni.
(4) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként,
az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelıen kell elkészíteni.
(5) A zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit a II. számú mellékletek
tartalmazzák.
(6) A zárszámadás elıterjesztéshez csatolni kell az önkormányzati összevont
mérleget, vagyonkimutatást, amely eszköz-, illetve forráscsoportonkénti
tagolásban tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonát (forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes), illetve a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyont. A
vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplı eszközökön és
kötelezettségeken kívül tartalmazzák továbbá:
a./ a „0”-ra leírt, de használatban lévı, illetve használaton kívüli eszközök
állományát,
b./ az önkormányzat tulajdonában lévı, a külön jogszabály alapján érték nélkül
nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplı
képzımővészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat,
győjteményeket, kulturális javakat),
c./ a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket, ideértve a kezesség-,
illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket.
(7)
A zárszámadási rendelettel együtt számozott mellékletként be kell
terjeszteni, a Képviselı-testület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, a
kisebbségi önkormányzat adott évi költségvetési beszámolóját, és azok
elfogadásáról szóló határozatokat.
(8)A zárszámadási rendelethez csatolandó mellékletek felsorolását jelen
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Záró és hatályba léptetı rendelkezések
4. §
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(1) Jelen rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a 2010 évi költségvetés és a 2009. évi zárszámadási
rendelet készítésekor kell elıször alkalmazni.

Tengelic, 2009. szeptember 24.

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı

Kihirdetve: 2009. szeptember 25-én.

Tolnai Lászlóné
Jegyzı
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Rendelet I. számú melléklete

Költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása,
finanszírozása és pénzeszközeinek alakulása összevont pénzügyi
mérlegben

2. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat mőködési és fejlesztési bevételek és
kiadások alakulását bemutató mérleg

3. sz. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal fıbb jogcím csoportonkénti bevételei
és kiadásai

4. sz. melléklet

Tengelici Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat Hivatal fıbb jogcím
csoportonkénti bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet

Tengelici Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat mőködési és
fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

6. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat
feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

Polgármesteri
Hivatal
költségvetési
szakfeladatonkénti bontása

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetési
szakfeladatonkénti bontása

9. sz. mellélet

A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönülten, de a
finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve – együttesen
egyensúlyban, a „gördülı tervezés” keretében a következı két év
várható bevételi és kiadási elıirányzata

10. sz. melléklet

Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl
elıirányzat felhasználási ütemterv

11. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások.
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felhalmozási

célú

kiadásai

mőködési

kiadásainak

felhalmozási

kiadásainak

12. sz. melléklet

A több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban

13. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és
eszközök szerinti bontásban

14. sz. melléklet

Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként

15. sz. melléklet

Elkülönítetten az európai úniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai
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Rendelet II. számú melléklete

Zárszámadás mellékletei

1. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása,
finanszírozása és pénzeszközeinek alakulása összevont pénzügyi
mérlegben

2. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat mőködési és fejlesztési bevételek és
kiadások alakulását bemutató mérleg

3. sz. melléklet

Tengelici Polgármesteri Hivatal fıbb jogcím csoportonkénti bevételei
és kiadásai

4. sz. melléklet

Tengelici Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat Hivatal fıbb jogcím
csoportonkénti bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet

Tengelici Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat mőködési és
fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

6. sz. melléklet

Tengelic Községi Önkormányzat
feladatonként, célonként

7. sz. melléklet

Polgármesteri
Hivatal
költségvetési
szakfeladatonkénti bontása

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetési
szakfeladatonkénti bontása

9. sz. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása a teljes vagyoni körre vonatkozó
részletezéssel a mérlegben értékben kimutatott eszközökrıl és
forrásokról, a 0-ig leírt befektetett eszközökrıl és a mérlegben nem
szereplı kötelezettségekrıl

10. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal
pénzmaradvány kimutatása

11. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és
eszközök szerinti bontásban

12. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
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és

felhalmozási

a

célú

kiadásai

mőködési

kiadásainak

felhalmozási

kiadásainak

Kisebbségi

Önkormányzat

13. sz. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott
eszközökrıl

14. sz. melléklet

Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként

15. sz. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei
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