
 
 

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

3/2007. (II. 26.) rendelete  

 

 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

 

 

 

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006: 

CXXVII. törvény, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 

65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről 

szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 
 

 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkor- 

        mányzat költségvetési szerveire. 

2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

            a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

      - Polgármesteri Hivatal, 

      - Általános Iskola. 

            b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

      - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: 

                         - Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

                         - Falugondnokság, 

                         - Könyvtár és Művelődési Ház, 

                         - Területi Óvoda. 

         (2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése 

 

 

3. §. Az önkormányzat a 2007. évi költségvetési  

                     a) kiadási főösszegét  834.445 ezer forintban,  

                     b) bevételi főösszegét 834.445 ezer forintban állapítja meg. 

 

 

I. A költségvetési bevételek 

 

4. §. (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

              felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

        (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2007. évi előirányzott költségvetési bevételeit 
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              forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – cím és alcímek 

              szerint – a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a követ- 

              kezők szerint hagyja jóvá: 

                                                                                                        eFt 

 

    - Működési kiadások előirányzata összesen:                683.500              

       Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                   322.000   

- munkaadókat terhelő járulékok                             99.500   

- dologi jellegű kiadások:                                       177.000  

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 85.000     

        (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési 

              kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

6. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 150.945 ezer forint. 

              A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

  - a beruházások előirányzata:     37.753  ezer forint,  

  - a felújítások előirányzata:        16.030  ezer forint, 

   - az egyéb felhalmozási célú kiadások 

          - hiteltörlesztés:                   97.162   ezer forint, 

        (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási  

              kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 

7. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként 

        a 6. számú melléklet rögzíti. 

8. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladaton- 

         ként a 7. számú melléklet tartalmazza. 

9. §. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. szá- 

         mú melléklet mutatja be. 

 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 

 

10. §. (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. 

          (2) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa nincs. 

11. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,   

          mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg. 

12. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait –  

               működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 11. számú  

               melléklet tartalmazza. 

          (2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettség- 

                ben a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 

13. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 168 fő átlagos statisztikai  
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               állományi létszámban (átlaglétszámban), és 169  fő az év utolsó napján foglalkoztatható  

               záró-létszámban állapítja meg. 

          (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált  

                – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

 

14. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben               

          megváltoztathatóak. 

15. §. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

          (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy  

                elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a                        

                polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

                A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoz- 

                tatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december  

                31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési  

                rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

          (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a  

               részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított)            

               217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat- 

               módosítás nélkül is eltérhet. 

16. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat- 

                módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgár- 

                mester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az 

                önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt 

                a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 

                 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosítja. 

          (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a (módosított) 

                217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rende- 

                let (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül 

                részelőirányzatait. 

          (3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok elő-   

                irányzatát összesen 100 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az elő-          

                irányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosí-  

                tás során.  

17. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti költségvetési több- 

                letet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

          (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi művele- 

                tek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a  

                megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

18. §. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 2007. január 1-től – változatlanul - 

          36.800,- forintban határozza meg. 

 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

 

 

19. §. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat   
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          költségvetési , illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartal- 

          mára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza. 

20. §. (1) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 200,- forint / óra. 

          (2) Temetési segély összege: 7.000,- forint. 

          (3) A művelődési ház használati díja: 

                a) nagyterem használati díja:  

                      - vásártartás esetén 10.000,- forint, 

                      - egésznapot betöltő rendezvény esetén 80.000,- forint / nap, 

                      - 7.500,- forint / óra, 

                b) un. kisszoba használati díja: 1.500,- forint / óra, 

                c) társalgó és külön terem használati díja: 2.000,- forint / óra. 

          (4) Könyvtár használatra tekintettel beiratkozásra díjat nem kerül megállapításra. 

          (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő föld területek bérleti díja: 

                 a) belterületi ingatlan bérleti díja: 1,- Ft / nm / év, 

                 b) külterületi ingatlan bérleti díja: 0,5 Ft / nm / év. 

          (6) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díja: 

                 a.) garázs helyiség bérleti díja: 80,- forint / nm / hó. 

          (7) Tájház belépő díj: 

                   a.) felnőtt: 100,- Ft/alkalom (áfával), 

                   b.) gyermek, tanuló, nyugdíjas: 50,- Ft/alkalom (áfával). 

          (8) Az iskolabusz térítési díja: 

                 - havi térítési díj: 

                     a.) napi kétszeri út: 1.700,- Ft / hó (áfával), 

                     b.) napi egyszeri út: 1.150,- Ft / hó (áfával), 

                  - napijegy: 80,- Ft (áfával).  

             (9) Polgármesteri keret előirányzat 2007. évben nem kerül megállapításra.  

21. §. (1) Ez a rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, kivéve 20. §-ban foglaltak; a rendelet 20. §-a 

                2007. március 1-én lép hatályba. 

          (2) A rendelet mellékletei: 

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet 

                                 címrendjéről 

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2007.  

                                évi előirányzatai bevételei forrásonként 

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költ- 

                                               ségvetési szerveinek 2007. évi előirányzott bevételei forrásonként 

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költ- 

                                 ségvetési szervei 2007. évi előirányzott – alcímenkénti – működési  

                                 kiadásai, valamint létszáma 

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költ-                                    

                                 ségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi tervezett felújítási és  

                                 felhalmozási kiadásairól 

            6.    számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési  

                                             szervei - alcímenkénti - 2007. évi tervezett felújítási előirányzatairól   

                                             célonként 

            7.    számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési   

                                              szervei 2007. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 

           8.    számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2007. évi költség- 

                                            vetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai  

                                            éves bontásban 

           9.    számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2007. évi előirány- 
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                                             zatai feladatonként 

          10.   számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhal- 

                                             mozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 

          11.    számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §. (1) bekezdéséhez, a 2007. évi előirányzat 

                                             felhasználási ütemtervről 

          12.   számú melléklet  a költségvetési rendelet 12. §. (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi ön- 

                                              kormányzat költségvetése 

          13.   számú melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az Áht. 118. §-ban meghatározott    

                                             egyes mérlegek tartalmi követelményeiről 

 

Tápiószele, 2007. február 22. 

 

 

 

 

                                                            K o v á c s   Ferenc s.k.                          T ó t h    Julianna s.k. 

                                                                   polgármester                                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Z á r a d é k: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Tápiószele, 2007. február 26. 

 

 

 

 

                                               T ó t h   Julianna s.k. 

                                                         jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához 

 

 

A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az 

önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézményei külön-külön címet alkotnak. 

 

A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, 

illetve egyéb okokból indokoltak. 

 

 

Cím száma és neve Alcím száma és neve 

1. Polgármesteri Hivatal 1.  Önkormányzati igazgatási tevékenység 

2.  Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

3. Falugondnokság 

4. Könyvtár és Művelődési Ház 

5. Területi Óvoda 

2. Általános Iskola   
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2. számú melléklet 

 

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzatai forrásonként 

 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 
331 

653 

331 

653 
 

Intézményi működési bevételek  (07/31) 72 111   72 111  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 

259 

542 

259 

542 
 

Illetékek    

Helyi adók 87 000  87 000  

Átengedett központi adók 
168 

042 

168 

042 
 

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
4 500     4 500  

II. Támogatások 
361 

820 

361 

820 
 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 

308 

749 

308 

749 
 

Normatív hozzájárulások     

Központosított előirányzatok 640        640  

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
5 446    5 446  

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 46 985    46 985  

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 766    15 766  

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 

(08/09) 
13 266   13 266  

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
2 500      2 500  

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 98 102 25 232 72 870 

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
25 232  25 232  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
13 730     13 730  
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Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
72 870  72 870 

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 

bevétele 

   

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) 27 104 27 104  

Működési célú hitel felvétele 27 104 27 104  

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele (10/11) 
   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 
834 

445 

745 

809 
88 636 
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3. számú melléklet 

 

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi bevételi előirányzatai forrásonként 

 
 

                            Általános Iskola cím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 26 000 26 000  

Intézményi működési bevételek  (07/31) 26 000 26 000  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
   

Illetékek    

Helyi adók    

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
   

II. Támogatások 
224 

750 

224 

750 
 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. Költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 

224 

750 

224 

750 
 

Normatív hozzájárulások    

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 

(08/09) 
   

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
   

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 2 250 2 250  

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
2 250 2 250  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
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Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 

bevétele 

   

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)    

Működési célú hitel felvétele    

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 
253 

000 

253 

000 
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                       Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Igazgatás alcím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 91 500 91 500  

Intézményi működési bevételek  (07/31)    

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
91 500 91 500  

Illetékek    

Helyi adók 87 000 87 000  

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
4 500 4 500  

II. Támogatások 
193 

895 

193 

895 
 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. Költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 
   

Normatív hozzájárulások    

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 766  15 766 

Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése 

(08/09) 
13 266  13 266 

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
2 500  2 500 

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 84 680 11 810 72 870 

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
11 810 11 810  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
72 870  72 870 

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,    



 

 12 / 33 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 

bevétele 

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) 27 104 27 104  

Működési célú hitel felvétele 27 104 27 104  

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 
412 

945 

324 

309 
88 636 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 / 33 

      Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

                                                                           alcím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 50 50  

Intézményi működési bevételek  (07/31) 50 50  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
   

Illetékek    

Helyi adók    

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
   

II. Támogatások 10 550 10 550  

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. Költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 
   

Normatív hozzájárulások 10 550 10 550  

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése 

(08/09) 
   

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
   

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 5 400 5 400  

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
5 400 5 400  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,    
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igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 

bevétele 

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)    

Működési célú hitel felvétele    

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 16 000  16 000  
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                      Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Falugondnokság alcím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 27 650 27 650  

Intézményi működési bevételek  (07/31) 27 650 27 650  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
   

Illetékek    

Helyi adók    

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
   

II. Támogatások 36 150 36 150  

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 
36 150 36 150  

Normatív hozzájárulások    

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 

(08/09) 
   

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
   

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 4 200 4 200  

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
4 200 4 200  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
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bevétele 

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)    

Működési célú hitel felvétele    

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 68 000 68 000  
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                      Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Könyvtár és Művelődési Ház alcím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek 1 900 1 900  

Intézményi működési bevételek  (07/31) 1 900 1 900  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
   

Illetékek    

Helyi adók    

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
   

II. Támogatások 7 028 7 028  

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 
7 028 7 028  

Normatív hozzájárulások    

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 

(08/09) 
   

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
   

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 1 572 1 572  

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
1 572 1 572  

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
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bevétele 

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)    

Működési célú hitel felvétele    

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 10 500    10 500   
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                      Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Területi Óvoda alcím adatai 

 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

I. Működési bevételek    

Intézményi működési bevételek  (07/31)    

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

(16/26) 
   

Illetékek    

Helyi adók    

Átengedett központi adók    

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 

bevételek 
   

II. Támogatások 74 000 74 000  

Felügyeleti szervtől kapott támogatás – 

int.nél (09/05) 
   

Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 

vagy 16/55) 
74 000 74 000  

Normatív hozzájárulások    

Központosított előirányzatok    

Működésképtelenné vált helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatása 
   

Helyi önkormányzatok színházi 

támogatása 
   

Normatív kötött felhasználású 

támogatások 
   

Fejlesztési célú támogatások    

Egyéb központi támogatás    

Kiegészítések és visszatérülések (09/26)    

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 

(08/09) 
   

Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)    

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n 

kívülről (08/21)  
   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei  (16/35) 
   

IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)    

   Támogatásértékű működési bevételek 

(09/14) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

(09/21) 
   

Ebből OEP-től átvett támogatásértékű 

bevét. 
   

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
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bevétele 

   Támogatási kölcsönök összesen (10/09)    

   Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 

10/29) 
   

VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)    

Működési célú hitel felvétele    

Felhalmozási célú hitel felvétele    

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek  

(10/13) 
   

Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 
   

Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele 

(10/11) 

   

Alap és vállalkozási tevékenység közötti 

elszámolások (10/12) 
   

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  

(10/65) 
   

Összesen: 74 000 74 000  
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4. számú melléklet 

 

Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi előirányzott és teljesített 

- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma 

 

                       Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai cím adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 430 500 430 500  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 160 000 160 000  

- munkaadókat terhelő járulékok   48 500 48 500  

- dologi jellegű kiadások 137 000 137 000  

- az ellátottak pénzbeli juttatásai 85 000 85 000  

- költségvetési létszámkeret 79+12   

 

                       Általános Iskola cím adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 253 000 253 000  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 162 000 162 000  

- munkaadókat terhelő járulékok 51 000 51 000  

- dologi jellegű kiadások 40 000 40 000  

- költségvetési létszámkeret 72+5   

 

                       Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 262 000 262 000  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 55 500 55 500  

- munkaadókat terhelő járulékok 16 500 16 500  

- dologi jellegű kiadások 105 000 105 000  

- az ellátottak pénzbeli juttatásai 85 000 85 000  

- költségvetési létszámkeret 20+1   

 

           Polgármesteri Hivatal: Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat cím adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 16 000 16 000  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 12 000 12 000  

- munkaadókat terhelő járulékok 3 500 3 500  

- dologi jellegű kiadások 500 500  

- költségvetési létszámkeret 7   
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                       Falugondnokság adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 68 000 68 000  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 28 000 28 000  

- munkaadókat terhelő járulékok 8 500 8 500  

- dologi jellegű kiadások 31 500 31 500  

- költségvetési létszámkeret       18+10   

 

 

                     

                         Könyvtár és Művelődési Ház  adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen 10 500 10 500  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 8 000 8 000  

- munkaadókat terhelő járulékok 2 500 2 500  

- dologi jellegű kiadások - -  

- költségvetési létszámkeret 3+1   

 

 

*Polgármesteri Hivatalnál 

 

       

                      Területi Óvoda  adatai 

 

Kiemelt kiadási előirányzatok 
Előirányzat 

Eredeti Összesből 
Működési Felhalmozási 

Kiadások összesen  74 000 74 000  

Ebből: - személyi jellegű kiadások 56 500 56 500  

- munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500  

- dologi jellegű kiadások - -  

- költségvetési létszámkeret 31   
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5. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi előirányzott - alcímenkénti -  

felújítási és felhalmozási kiadásai 
 

 

 

                       Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai 

 

 

Felújítási és felhalmozási kiadások 
Előirányzat 

Eredeti Összesenből 
Működési Felhalmozási 

Beruházások 37 753  37 753 

Felújítások 16 030  16 030 

Összesen: 53 783  53 783 
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6. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2007. évi előirányzott  

felújítási előirányzatai célonként 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai 

  

Sor-

szám 
Felújítási cél megnevezése 

Eredeti  

(felhalmozási kiadási) 

előirányzat összege 

1 Gyermek élelm.konyha                     485 

2 Belső úthálózat 8 796 

3 Iskola tűzvédelmi r.terv 3 005 

4 Útépítés eng.terv 3 744 
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7. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzat  2007. évi előirányzott  felhalmozási kiadásai feladatonként 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal Igazgatás alcím adatai 

  

Sor-

szám 

Felhalmozási kiadás megnevezése 

 
Szakfeladat  

hivatkozás 
Eredeti –felhalmozási- 

kiadási előirányzat 

1 Egészségügyi szolg.bővítés  37 753 

2    
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8. számú  melléklet 

 

 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett, 

többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 

 

 

 
Ezer forintban 

S. A többéves kihatással járó Előirányzatok éves bontásban 

sz. feladat megnevezése 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Össz. 

1 Hitel Bevételi 

előirányzat 
27 104     27 104 

Kiadási 

előirányzat 
97 162     97 162 

Egyenleg       
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9. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzat 2007. évi előirányzatai feladatonként 

 

 
 

Ezer forintban 

Sor- 

szám Szakfeladat 
Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 

1 Általános Iskola 253 000 253 000 

2 Közös Fenntartású Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

  16 000   16 000 

3 Falugondnokság   68 000    68 000 

4 Polgármesteri Hivatal 262 000 262 000 

5 Területi Óvoda   74 000   74 000 

    6         Könyvtár – Műv.Ház  10 500   10 500 

II. Az I. pontból az általános és céltartalék 

 Kötelező tartalék   

Összesen: 683 500 683 500 
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10. számú melléklet 

 

 

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 

2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg 

 

 

Ezer forintban 

Ssz Megnevezés 2007. 2008. 2009. 

I. Működési bevételek és kiadások 

1.  Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 

ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)  

72 111 74 490 76 725 

2.  Önkormányzatok sajátos működési bevételei  91 500 94 520 97 356 

3. Önkormányzat ktgvet. támog. és átengedett személyi 

jövedelemadó bevétel 

476 791 492 525 507 300 

4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 

kívülre 

78 303 80 887 83 314 

5.  Támogatásértékű működési bevétel    

6.  Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel    

7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

8.  Rövid lejáratú hitel 27 104 30 000 30 000 

9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása    

10.  Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele    

11. Működési célú bevételek összesen 745 809  772 422   794 695   

12.  Személyi juttatások 322 000      342 930     343 000      

13. Munkaadókat terhelő járulékok 99 500      106 117     106 000      

14.  Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 

tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 

177 000      182 841     188 326      

15. Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre,  egyéb 

támogatás 

                              

16. Támogatásértékű működési kiadás    

17.  Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás    

18. Ellátottak pénzbeli juttatása 85 000        88 000        86 530        

19.  Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.    

20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 97 162          10 000          10 000          

21. Rövid lejáratú hitel kamata    

 22.  Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása    

23.  Tartalékok    

24. Működési célú kiadások összesen: 780 662 729 888 733 856 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a 

felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 

kívülről) 

   

26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 15 766        16 937       20 000      

27. Fejlesztési célú támogatások             

28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről    

29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 72 870 75 785 80 000 

30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel    
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Ssz Megnevezés 2007. 2008. 2009. 

31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése    

32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja    

33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele 

   

34. Hosszú lejáratú hitel    

35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása    

36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 

   

37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)   88 636 92 722     100 000     

38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 37 753       100 000        130 000        

39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 16 030       35 256        30 839        

40. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés    

41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre    

42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson    

43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás    

44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése    

45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                         

46. Hosszú lejáratú hitel kamata    

47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása    

48. Tartalékok                               

49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 53 783      135 256      160 839      

50. Önkormányzat bevételei összesen: 834 445 865 144 894 695 

51. Önkormányzat kiadásai összesen: 834 445 865 144 894 695 
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11. számú  melléklet 

 

 

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 

 

 

Bevételi előirányzatok                                                          teljesülés ütemterve 

1.Önkormányzatot nettó módon megillető támogatás 

                                                                                               1. december 21. 

                                                                                         2. január 25. 

                                                                                         3. február 25. 

                                                                                         4. március 25. 

                                                      5. április 25. 

                                                      6. május 25. 

                                                     7. június 25. 

                                                     8. július 25. 

                                                            9. augusztus 25. 

                                                                10. szeptember 25. 

                                                          11. október 25. 

                                                             12. november 25. 

                                                             13. december 20. 

2. Helyi adók 

                                                      1. március 15. 

                                                           2. szeptember 15. 

                                                        3. december 20. 

3. Működési célú pénzeszköz átvétel 

        - OEP                                                                           tárgy hó 25. 

        - társult önkormányzatok                                             tárgy hót követő hónap 10. 

4. Egyéb bevétel 

       - közhasznú foglalkoztatás  támogatása                       tárgy hót követő hónap 15. 

5. Saját bevétel                                                                    folyamatos 

 

Kiadási előirányzatok megnevezése                                     

1.Működési kiadások 

       Általásos Iskola                                                            havonta tárgyhó 28. 

       Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó részben 

       Önálló költségvetési szervek                                       havonta tárgyhó 28. 

       Területi Óvoda                                                             havonta tárgyhó 28. 

2.Kisebbségi Önkormányza                                               folyamatos 

3.Több éves kihatással járó kötelezettségek 

 - hiteltörlesztés                                                                  negyedévente 

 - kamattörlesztés                                                               negyedévente 

 - közvilágítás korszerűsítés                                               havonta tárgyhó 25. 

4.Felhalmozási, felújítási kiadások  

 - megállapodás (szerződés) szerint 

5.Támogatások 

  -TSE                                                                                 havonta tárgyhó 30. 

  - egyéb szervezetek                                                          folyamatos 
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12. számú  melléklet 

 

 

A helyi kisebbségi Önkormányzat  költségvetése 

 

 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete 2007. évi költségvetését …/2007. (...) számú 

határozatával fogadta el: 

 

                                                    e-Ft-ban 

 

 

Dologi kiadás:                                 640 

 

 

Összesen:                                        640 
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13. számú  melléklet 

 

 

Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírások 

 

 
Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők: 

 

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek: 

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása 

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg: 

- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya, 

 - a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya  

szerepeljen. 

A mérlegben a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve 

a nyújtott hiteleket. 

Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az 

adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell tudni támasztani. 

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett 

mérleg.  

A mérleg elkészülte során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott 

hitelállomány egyenlegét. 

 

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban 

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az 

adósságot, illetve a nyújtott hiteleket. 

Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközféleséget érinti az adósság, illetve nyújtott 

hitel. 

Az eszközök tekintetében nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni. 

A tipikus eszközféleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat: 

- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,  

- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,  

- készletbeszerzés  (ki nem fizetett szállító), 

- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító), 

- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása, 

- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor, 

- áfa – ha nem került befizetésre, 

- egyéb fizetési kötelezettség -  nem teljesítése stb. 

A tipikus eszközféleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat: 

- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, 

- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, 

-  más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb. 

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett 

mérleg.  

 
2. A helyi önkormányzatok összevont mérlegei 

A helyi önkormányzat vonatkozásában el kell készíteni a mérleget: 

- a helyi önkormányzatra; 

- ha van kisebbségi önkormányzat, akkor  
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- a kisebbségi önkormányzat mérlegeit külön-külön, valamint 

- az helyi önkormányzat kisebbségi önkormányzattal, önkormányzatokkal 

összevont mérlegét. 

A mérlegnek szerkezetileg és tartalmilag meg kell egyezni a hatályos könyvviteli mérleggel. 

 

3.Vagyonkimutatás 

A vagyonkimutatás tartalmának meg kell egyeznie a vagyonrendeletben szabályozottakkal.  

(A vagyonrendelet melléklete tartalmazza a vagyonkimutatás tartalmi követelményeit.) 

(A vagyonkimutatást csak a zárszámadáskor kell elkészíteni.) 

 

4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése 

E tájékoztatóban pontosan meg kell határozni azokat a döntéseket, melyek több évre kihatnak. 

A bevételekre, és a kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell. 

A tájékoztatóban meg kell jelölni: 

- a döntés megnevezését (itt szükséges határozatszám, rendelet stb. meg 

adása), 

- a döntés részletes indoklása úgy, hogy abból kitűnjön a döntés előre láthatólag milyen 

időtartamra hat majd ki (hány évre), s milyen lesz az elkövetkező legalább 3 évre gyakorolt 

hatása. A hatást összegszerűsíteni kell.  

 

5. Az önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás 

A kimutatást főbb bevételi csoportonként, a 9. űrlaphoz igazodóan kell elkészíteni. 

A kimutatáshoz kapcsolódóan el kell készíteni a szöveges indoklást is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


