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Enying Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és 

kimutatásai tartalmáról 
 

 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló – többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
      1.§ 

 
Enying Város Képviselı-testülete az éves költségvetési rendelet, és az éves zárszámadási 
rendelet elıterjesztés tartalmi követelményeit az Áht. 116 §.-a szerint az alábbiakban 
határozza meg: 
 
(1) A költségvetési rendeletben és a zárszámadási rendeletben az önkormányzatnak be kell 

mutatni az összes bevételét és az azokból teljesített összes kiadását, finanszírozását és 
pénzeszközének változását alrendszerenként és összevontan. 

 
(2) A helyi önkormányzat összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi 

önkormányzat mérlegét, a tervezéskor elızetes adatok, a zárszámadáskor a tényleges 
adatok alapján. 

 
(3)  Az adósságot és hitelállományt kimutatása az alábbi bontásban: 
 
 a) adósságot és hitelállományt lejárat szerinti bontásban;  
 b) adósságot és hitelállományt hitelezık szerinti bontásban (csak zárszámadáskor); 
 c) adósságot és hitelállományt eszközök szerinti bontásban. 
 
(4)  Az önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor). 
 
(5) A többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint 

összesítve, szöveges indoklással kiegészítve.  
 
(6) A közvetett támogatások (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 

kimutatás, szöveges indoklással kiegészítve. 
   
 
      2.§ 

 
A költségvetési rendelettervezet kötelezı tartalmi követelményei: 
 
(1) az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

intézmények bevételei forrásonként a PM tájékoztatóban rögzített jogcím- csoportonkénti 
részletezettségben; 

 
(2) mőködési és fenntartási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonkénti részletezve;   
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(3) a címrend meghatározása; 
 
(4) a felújítási elıirányzatok célonként; 
 
(5) a felhalmozási kiadások feladatonként; 
 
(6) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben:  

- általános 
- és céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben elıírt   

államháztartási tartalék képzésére szolgáló elıirányzat); 
 
(7) az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; 
 
(8) a többéves kihatású feladatok elıirányzatai éves bontásban; 
 
(9) a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása 

tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási 
mőveleteket figyelembe véve – együttesen egyensúlyban; 

 
(10) elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése; 
 
(11) az év várható bevételei és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-

felhasználási ütemterv;  
 
(12) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen programokhoz történı 
hozzájárulások. 

 
      3.§ 

 
A zárszámadási rendelet, a pénzügyi teljesítése adatainak tartalma és szerkezete a 
költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlító formában kell készíteni. 
  
      4.§ 

 

(1) A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 
Enying, 2008. december 15. 

 
 
 
 

  Tóth Dezsı      Szörfi István 
polgármester          jegyzı 

 
Kihirdetve: Enying, 2008. december 15. 
 
 
       Szörfi István 
           jegyzı 


