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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

30/2009. (VII.17.) számú önkormányzati rendelete•

A költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó 
mérlegek és kimutatások tartalmai követelményeiről

Budapest  Főváros VIII.  kerület Józsefvárosi Önkormányzatának képviselő-testülte a 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 118.§-ában foglalt felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az  önkormányzat  költségvetési  és  végrehajtási  rendelet  előterjesztésének 
tartalmát az alábbiban határozza meg:

- tájékoztatni kell a képviselő-testületet szöveges indoklással, elemzéssel a 
költségvetés  készítésének  körülményeiről,  a  költségvetést  befolyásoló 
tényezőkről, valamint arról, hogy milyen döntések és miért szükségesek 
a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg,

- szükség esetén különböző elemzéseket tartalmazó táblázatok,
- a  jogszabályban  kötelezően  előírt  egyeztetések  megtörténtéről,  ott 

elhangzott véleményekről tájékoztatás,
- tájékoztatás,  hogy  a  rendelet-tervezetet  az  önkormányzat 

könyvvizsgálója  megvizsgálta  és  elkészítette  a  tanúsítványt, 
hiányosságot, hibát állapított-e meg.

(2)  Az  önkormányzat  költségvetési  és  végrehajtási  rendelet  főbb  tartalmi 
követelményét a magasabb szintű jogszabályokon kívül az alábbiban határozza 
meg:

- rendelet hatálya,
- a címrend, 
- a  költségvetés  szöveges  és  számszaki  megállapítása  –  mellékletekre 

hivatkozva  -  ,   itt  kell  az  EU-s  támogatásokból  megvalósítandó 
feladatokat és forrásokat meghatározni,
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- a  végrehajtási  szabályokat,  mely  a  gazdálkodásra,  a  költségvetés 
módosításra,  az  átmenetileg  szabad  pénzeszközök  lekötésre, 
hitelfelvételre  vonatkozó  hatásköröket,  feltételeket,  támogatásokat, 
adományokat  szabályozza,  a  belső  ellenőrzés  és  felelőseinek 
meghatározását jelöli ki, a pénzellátás rendjét állapítja meg. 

(3)  Az  önkormányzat  költségvetési  és  végrehajtási  rendeletének  kötelező 
mellékletei, mely egyben e rendelet mellékletét képezi

1. költségvetési címrend,
2. költségvetési mérleg, 
3. bevételi előirányzatok, 
4. kiadási előirányzatok,
5. címrend szerinti költségvetési előirányzatok,
6. tartalékok,
7. feladatonként,  címenként  a  felhalmozási  és  felújítási  előirányzatok, 

felhalmozásra-felújításra  átadott  pénzeszközök,  kölcsönök  nyújtása 
előirányzatok,  

8. önkormányzati  gazdasági  szervezetek  által  végzett  feladatok  bevételi  és 
kiadási előirányzatai,

9. projektek, rehabilitációk feladatonkénti előirányzatai,
10. költségvetési szervek engedélyezett létszámai, 
11. céljelleggel  meghatározott  előirányzatok  meghatározása  költségvetési 

szervenként és feladatonként,
12. kiadási felhasználásra vonatkozó zárolt előirányzatok feladatonként,
13. több éves kötelezettségvállalások kimutatása,
14. közvetett támogatások kimutatása feladatonként,
15. hitelek, váltók, kötvények, kezességvállalások törlesztéseinek, kamatainak 

évenkénti kimutatása,
16. hároméves gördülő terv, 
17. költségvetés előirányzat felhasználás ütemterve.

2.§

(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámoló tartalmát az alábbiban 
határozza meg:

- az  Áhsz.  rendeletben  kötelezően  meghatározott  indoklásokat, 
értékeléseket, részletezéseket, magyarázatokat kell tartalmazni,

- a  bevételi  és  a  kiadási  előirányzatok,  a  szakmai  feladatok 
teljesítésének  értékelését,  a  létszám előirányzatok  alakulását,  fel  kell 
sorolni  a behajthatatlan követelésként kivezetett  követelések értékét a 
fizetésre  kötelezett  megnevezésével  és  a  behajthatatlanság  okának 
feltüntetésével.

- az egyszerűsített beszámoló szöveges indoklása,
- könyvvizsgálói jelentés,
- éves belsőellenőrzési tevékenységről jelentés.
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(2) Zárszámadási rendelet tartalma:
- a költségvetés teljesítésének bevételi, kiadási főösszege,
- finanszírozási kiadás és bevétel összege,
- hiány vagy többlet összege,
- a mellékletekre hivatkozás. 

(3)  A  zárszámadási  rendelet  kötelező  mellékletei,  mely  egyben  e  rendelet 
mellékletét képezi:

18. költségvetés teljesítésének mérlege,
19. felhalmozási kiadási előirányzatok és teljesítések feladatonként, 
20. felújítási kiadási előirányzatok és teljesítések feladatonként, 
21. átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése jogcímenként,
22. átadott pénzeszközök előirányzata és teljesítése jogcímenként,
23. tartalékok előirányzata,
24. állami támogatás és adóbevételek előirányzata és teljesítése,
25. állami támogatások elszámolása,
26. hitelek, váltók, kötvények, kezességvállalások törlesztéseinek, kamatainak 

évenkénti kimutatása,
27. vagyonkimutatás,
28. auditálási eltérések bemutatása,
29. vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanok bemutatása,
30. önkormányzat tulajdonában lévő részesedések,
31. lekötött betét állománya,
32. címrend szerinti költségvetési előirányzatok és teljesítések,
33. önkormányzati  gazdasági  szervezetek  által  végzett  feladatok  bevételi  és 

kiadási előirányzatai és teljesítései,
34. kiemelt  projektek,  Európai  Uniós  támogatásból  megvalósuló  projektek 

feladatonkénti előirányzatai és teljesítési adatai,
35. költségvetési szervek engedélyezett létszámai, 
36. Egészségügyi  Szolgálat  önkormányzati  támogatás  felhasználásának 

bemutatása,
37. több éves kötelezettségvállalások kimutatása,
38. közvetett támogatások kimutatása feladatonként,
39. behajthatatlan követelések bemutatása,
40. egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, 

3.§.

A rendelet 2010. január 1-jével lép hatályba.

Budapest, 2009. július 

Dr. Xantus Judit Csécsei Béla
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jegyző polgármester
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