
1. oldal 

 

Ócsa Város Önkormányzata  

10/2009. (IV. 29.) rendelete 

a költségvetési és zárszámadási rendelet  

tartalmának meghatározásáról  

 

 

ÓcsaVáros Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 

törvény 79-80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a 

által biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  

 

 

1. § 

 

A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:  

 

 az önkormányzat összes bevételét, kiadását 

 az önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti 

részletezettségben,  

 a működési-, fenntartási kiadási előirányzatokat önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként 

részletezve,  

 a felújítási előirányzatokat célonként,  

 a felhalmozási kiadásokat feladatonként,  

 az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként,  

 külön tételben az általános és céltartalékot ,  

 az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szervenként,  

 a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is 

figyelembe véve együttesen egyensúlyban,  

 az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-

felhasználási ütemtervet,  

 elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek 

bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat,  

 az önkormányzat hitelállományát  

 a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban  

 a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást  

a kiemelt előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők:  

 személyi jellegű kiadások,  

 munkaadókat terhelő járulékok,  

 dologi jellegű kiadások,  

 ellátottak pénzbeli juttatásai,  

 speciális célú támogatások,  

 beruházások,  

 felújítások, 

 egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás),  

 "gördülő tervezés" keretében a következő két év várható bevételi-kiadási 

előirányzatait.  

 



2. oldal 

2. § 

 

A költségvetési rendeletben a kiemelt sajátosságok között rendelkezni kell:  

 a költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogköréről,  

 a költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli, a részelőirányzatok közötti 

átcsoportosítás lehetőségéről,  

 a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásához kapcsolódó előirányzat-módosítások 

rendjéről,  

 egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokról.  

 

3. § 

  

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban rendelkezni kell:  

 a polgármester felhatalmazásáról a hitelfelvételre, az ideiglenesen szabad 

pénzeszközök elhelyezésére,  

 az általános- és a céltartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról,  

 

4. §  

 

A költségvetési rendelet kötelező részét képezi az adott év aktuális „Címrend”-je.  

 Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak.  

 A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai alcímeket alkotnak.  

 

5. §  

 

(1) A zárszámadási rendelet - a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete – a 

költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a 

tényleges adatokra vonatkozóan.  

(2) A zárszámadási rendeletben az 1. §-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni:  

 az intézményenkénti és az önkormányzat hivatalára vonatkozó pénzmaradványt,  

 az önkormányzat vagyonkimutatását  

 

 

6. §  

 

A rendeletek szövegében utalni kell a rendelet részét képező mellékletek számára és  

tartalmára. A rendeletek szerves részét képezi a szöveges indoklás.  

 

7. §  

 

Ez a rendelet 2009. május 1-án lép hatályba.  

 

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

Ócsa, 2009-04-20 

 

 

 

 

                 Dönti Károly dr. Szabó György 

                 Polgármester Jegyző 


