
Füzesgyarmat Város Önkormányzat   
9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete  

a költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról 
 

 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló 2011.évi  
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§-a, 24. §-a, illetve 91.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 
 

1. § 
 
 

A rendelet hatálya 
 
 
A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetésére, költségvetés 

módosítására, a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadására terjed ki. 

 
 

2. § 
 
 
A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell: 

 
 

1.  az  önkormányzat  költségvetési  bevételeit  és  költségvetési  kiadásait  előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 

2.  a költségvetési egyenleg összegét, 
 

3.  a  költségvetési  hiány  finanszírozására  szolgáló  előző  évek  pénzmaradványának 
 

igénybevételét, 
 

4.  a költségvetési  hiány külső  finanszírozására szolgáló  finanszírozási  célú  pénzügyi 

műveletek bevételeit, 

5.  a kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 
 

6.  a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 
 

3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat 

szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletekből várható együttes összegével együtt. 
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7.  a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból  fennálló  kötelezettségeit  az  adósságot  keletkeztető  ügyletek 

futamidejének a végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, 

8.  a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 
 

9.  az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános 

tartalékát és céltartalékát 

10. az önkormányzat költségvetési mérlegét 
 

11. az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 
 

12. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesen 
 

13. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 
 

14. a felújítási előirányzatokat célonkénti bontásban 
 

15. a felhalmozási kiadások feladatonként 
 

16. elkülönítetten  az  európai  uniós  támogatással  megvalósuló  programok,  projektek 

bevételeit,  kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat, 

17. az éves létszámkeret 
18. a kiemelt előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők: 

 

a.   személyi jellegű kiadások, 
 

b.  munkaadókat terhelő járulékok, 
 

c.   dologi jellegű kiadások, 
 

d.  ellátottak pénzbeli juttatásai, 

e.   speciális célú támogatások, 

f. beruházások,  ( Eu forrás igénybevételével megvalósítottak  elkülönítetten ) 

g.   felújítások, ( Eu forrás génybevételével megvalósítottak  elkülönítetten ) 

h.  egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás),  

 

3. § 
 
 
A költségvetési rendeletben rendelkezni kell: 

 
 

1. a köztisztviselői illetményalapról, 
 
 

2.  a költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályairól, 
 

3.  egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokról. 
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4. § 
 

 
 
(1)  A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete a 

költségvetési rendelethez igazodik azzal, hogy összehasonlítható formában kell 

elkészíteni a teljesített adatokra vonatkozóan. 

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

 
 

1.  a pénzmaradványt, 
 

2.  az  önkormányzati  adósságot,  a  hitelek  állományát  lejárat,  eszközök  és  
hitelezők szerinti bontásban, 

 

3.  az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását teljes vagyoni körre 

vonatkozó részletezéssel. 

4.  az egyszerűsített beszámolót, 
 

5.  az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
 

5. § 
 

 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 2. §-ban jelzett előterjesztések kötelező 

mellékleteként ezen rendelet 1-16. sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá az 

Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteit a  jogszabályi követelményeknek 

megfelelően értelem szerűen használva az egyes mellékleteket a különböző rendeletekben. 

 

6. § 
 

 
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 24/2007.(XII.20.)önkormányzati  rendelete – a  
költségvetéséhez és zárszámadásához kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi 
meghatározásáról –  hatályát veszíti. 

 

                                  
    Füzesgyarmat, 2012. március 29.            
 
                           
 
                                Bere Károly                                                    Botlik Tiborné 
                                polgármester                                                       jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került 2012. március 29-én. 
 
Botlik Tiborné jegyző 


