
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

9/2011. (VI. 1.) RENDELETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET 
TARTALMÁNAK (SZERKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

 
 
 

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) 
bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületére, 
bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az 
önkormányzati feladatokra terjed ki. 

(2) Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a 
képviselőtestület részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló törvényben előírt 
mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indokolással együtt – e rendelet mellékletében 
meghatározott tartalommal kell bemutatni. 

(3) Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a hivatkozott költségvetési és 
zárszámadási rendeletek azokban foglalt számozás szerinti mellékleteit. Jelen rendelet 
melléklet-hivatkozásait az eredeti költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteiként 
kell értelmezni.   

 
Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testületének intézményi (Polgármesteri Hivatal) bevételeit 

és kiadásait az eredeti költségvetési rendelet (továbbiakban K. rendelet) 1. számú 
mellékletében, a nem intézményi bevételeit és kiadásait K. rendelet 2. számú mellékletében 
a címrend szerint kell bemutatni. 

(2) A K. rendelet 3. számú mellékletében az önkormányzat fő bevételi előirányzatait, a K. 
rendelet 3.1 mellékletében az önkormányzat részletezett bevételi előirányzatait, a K. 
rendelet) 3.2. számú mellékletében az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzatait kell 
bemutatni. 

(3) A K. rendelet 4. számú melléklete az önkormányzat összes kiadásainak előirányzatait 
tartalmazza.  A K. rendelet 4.1 számú melléklete az önkormányzat kiadásai előirányzatait, a 
K. rendelet 4.2.1 melléklete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait, a K. 
rendelet 4.2.2 melléklete az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait tartalmazza. 

(4) A K. rendelet 5. számú melléklete az önkormányzat Európai Uniós támogatással 
megvalósuló projektjeit tartalmazza. 

(5) A K. rendelet 6. számú melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási és likvid 
ütemtervét tartalmazza. 

(6) A K. rendelet 7. számú melléklete az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait 
tartalmazza. 

 
 

3. § 
 
(1) A K. rendelet 8. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit 

tartalmazza. 
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(2) A K. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát tartalmazza. 
(3) A K. rendelet 10. számú melléklete az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket 

tartalmazza. 
(4) A K. rendelet 11. számú melléklete a bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. 
(5) A K. rendelet 12. számú melléklete az önkormányzat főbb bevételi jogcím csoportjait 

tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolói 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) gazdálkodásáról féléves, 
háromnegyed éves, és rendelettel elfogadott éves költségvetési beszámolót köteles 
készíteni. 

(2) A beszámolási kötelezettség az önkormányzat költségvetési előirányzatai alakulásának 
és azok teljesítésének, a pénzügyi és létszámhelyzetének, valamint a beruházások 
célonkénti előirányzatai pénzügyi teljesítésének bemutatására terjed ki. A beszámolóban a 
pénzügyi helyzetet, a költségvetési rendelet szerkezete szerint meghatározott bevételi és 
kiadási előirányzat teljesítésével kell kimutatni, éves beszámolónál a maradvány az 
alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-maradványt, illetve pénzmaradványt 
tartalmazza. 

 
5. § 

 
(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet (továbbiakban Z. 

rendelet) 1. számú mellékletében az önkormányzat Képviselő-testületének intézményi 
(Polgármesteri Hivatal) eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítési 
adatait, a Z. rendelet 2. számú mellékletében a nem intézményi eredeti, módosított bevételei 
és kiadásai előirányzatait és teljesítési adatait a címrend szerint kell bemutatni. 

(2) A Z. rendelet 3. számú melléklete az önkormányzat eredeti, módosított bevételi 
előirányzatait és teljesítési adatait, a (Z. rendelet) 3.1. melléklete a részletezett eredeti, 
módosított bevételi és teljesítési adatait, a (Z. rendelet) 3.2. számú melléklete az 
önkormányzat eredeti, módosított felhalmozási előirányzatait és teljesítési adatait 
tartalmazza. 

(3) A Z. rendelet 4. számú melléklete az önkormányzat összes  kiadásainak előirányzatait 
és teljesítési adatait, a Z. rendelet 4.1. számú melléklete az önkormányzat részletezett 
eredeti és módosított  kiadási előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet 4.1.1. 
melléklete az önkormányzat eredeti és módosított felhalmozási kiadásait és teljesítési 
adatait, a Z. rendelet 4.2.2. melléklete az önkormányzat eredeti és módosított felújítási 
kiadási előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. 

(4) A Z. rendelet 5. számú melléklete az Európai Uniós támogatással megvalósult eredeti 
és módosított előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. 

(5) A Z. rendelet 7. számú melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza. 
(6) A Z. rendelet 8. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit 

tartalmazza. 
 
 

6. § 
 
(1) A Z. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát tartalmazza. 
(2) A Z. rendelet 13. számú melléklete az önkormányzat mérlegét tartalmazza. 
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(3) A Z. rendelet 14. számú melléklete az önkormányzat vagyonát tartalmazza a 
forgalomképesség szerint, a Z. rendelet 14.1. számú melléklete az önkormányzat éves 
vagyonváltozását tartalmazza, a Z. rendelet 14.2. számú melléklete az önkormányzat 
vagyonának bemutatását tartalmazza az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás alapján, 

(4) A Z. rendelet 15. számú melléklete az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását 
tartalmazza. 

(5) A Z. rendelet 16. számú melléklete az önkormányzat pénzforgalmi jelentését 
tartalmazza. 

(6) A Z. rendelet 17. számú melléklete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 
tartalmazza. 

 
 

7. § 
 
 
 
(1) A Z. rendelet 18. számú melléklete  az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi 

jelentését tartalmazza. 
(2) A Z. rendelet 19. számú melléklet az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-

kimutatását tartalmazza. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 

 
N y á r l ő r i n c ,  2011. május 31. 

 

 

 
 Pap Sándor Zayzon Jenőné  
 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. június 1. 

 

 
  Zayzon Jenőné  
  jegyző 
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1. számú melléklet a …/2011. (…) számú rendelethez 

 
 

(A K rendeletek 1. számú melléklete) 

 


