
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendeletének tartalmi követelményeiről szóló

35/2008. (XII 22.) ÖR. sz. 

R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkor-
mányzat  költségvetés és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelmény rendjéről a 
következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Mezőkovácsháza Város Önkormányzat valamennyi in-
tézményére.

(2) A rendelet előírásait alkalmazni kell a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati 
intézmények költségvetéseinek és zárszámadási rendeleteinek összeállításakor.

(3) A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor a I. jelű, míg a zárszámadási rende-
let-tervezet elkészítésekor a II. jelű függelékeket szöveges indokolással együtt  kell 
bemutatni.

Költségvetés elkészítésének tartalmi rendje

2. §

(1) A költségvetés előterjesztésekor a rendelet tervezethez az alábbi függelékeket kell 
csatolni az abban meghatározott tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az I/1. sz. 
függelék,

b) elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, a I/2. sz. függe-
lék

a. a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányza-
tait a I/3. sz. függelék

c) az Önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségveté-
sének kiadási és bevételi kiemelt előirányzatait a I/4. sz. függelék

d) a normatív és a normatív kötött állami hozzájárulások és a személyi jöve-
delemadó részesedéseket az I/5. számú függelék

e) az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti előirányzatait a I/
6. sz. függelék

f) az felhalmozási kiadások (kivéve a felújítások) feladatonkénti előirány-
zatait a I/7. sz. függelék

g) a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételi és kiadási előirány-
zatai fő összegét a I/8. sz. függelék

h) a Pénzben és természetben nyújtott ellátások előirányzatait feladatonként 
a I/9. sz függelék

i) Önkormányzati  szinten a működési  célú (folyó)  bevételek és kiadások 
mérlegét a I/10. számú függelék

j) Önkormányzati  szinten a felhalmozási  bevételek és kiadások pénzügyi 
mérlegét a I/11. sz. függelék

k) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 
és összesítve a I/12. sz. függelék
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l) az Önkormányzat által felvett hitelállomány – alakulását lejárat és eszköz 
szerinti bontásban a I/13. sz. függelék

m) a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások várható kétévi alaku-
lását a I/14. sz. függelék

n) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az elő-
irányzat – felhasználási ütemtervet a I/15. sz. függelék

o) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a I/16. sz. függelék
p) az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevé-

telei és kiadásai, valamint az önkormányzatin kívüli ilyen projektekhez 
történő hozzájárulásokat a I/17. sz. függelék

Zárszámadás elkészítésének tartalmi rendje

3. §
 

(1) A zárszámadási rendelet előterjesztésekor a rendelet tervezethez az alábbi függe-
lékeket kell csatolni az abban meghatározott tartalommal:
a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az II/1. sz. 

függelék
b) elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, a II/2. sz. füg-

gelék
a. a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányza-

tait a II/3. sz függelék
c) az Önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségveté-

sének kiadási és bevételi kiemelt előirányzatait a II/4. sz. függelék
d) a normatív és a normatív kötött állami hozzájárulások és a személyi jöve-

delemadó részesedéseket az II/5. számú függelék
e) az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti előirányzatait a II/

6. sz. függelék
f) az felhalmozási kiadások (kivéve a felújítások) feladatonkénti előirány-

zatait a II/7. sz. függelék
g) a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételi és kiadási előirány-

zatai fő összegét a II/8. sz. függelék
h) a Pénzben és természetben nyújtott ellátások előirányzatait feladatonként 

a II/9.sz függelék
i) Önkormányzati  szinten a működési  célú (folyó)  bevételek és kiadások 

mérlegét a II/10 számú függelék
j) Önkormányzati  szinten a felhalmozási  bevételek és kiadások pénzügyi 

mérlegét a II/11. sz. függelék
k) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 

és összesítve a II/12. sz. függelék
l) az Önkormányzat által felvett hitelállomány – alakulását lejárat és eszköz 

szerinti bontásban a II/13. sz. függelék
m) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a II/14. sz. függelék
n) az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevé-

telei és kiadásai, valamint az önkormányzatin kívüli ilyen projektekhez 
történő hozzájárulásokat a II/15. sz. függelék

o) az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a II/16. sz. függelék
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p) az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a II/17. sz. 
függelék

q) az  Önkormányzat  egyszerűsített  pénzmaradvány  kimutatását  II/18.  sz. 
függelék

r) az Önkormányzat vagyonkimutatását II/19. sz. függelék

Záró rendelkezések

4. §

A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Mezőkovácsháza, 2008. december 18.

Bakos István                                                                    Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester                                                                                   jegyző

A rendeletet 2008. december 22-én kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2008. december 22.

Nyergesné Kovács Erzsébet
                jegyző
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