Oroszlány Város Önkormányzatának
5/2005. (III. 2.) Őr. rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási
rendeletei mellékleteinek tartalmi követelményeiről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVHI. törvény (továbbiakban: Áht.) 118.§ (1) bekezdésére figyelemmel az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Jelen rendelet tárgyi hatálya Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási
rendeleteinek, az Áht. 118. §-ában meghatározott alábbi mellékleteire terjed ki:
− hitelállomány és többéves kihatással járó kötelezettségek,
− az önkormányzat összevont mérlege,
− közvetett támogatások.
2. §
(1) Az l.§-ban megjelölt mellékletek tartalmára vonatkozó közös szabályok:
a) a táblázatokat tervezéskor előzetes adatok, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján kell
elkészíteni;
b)
az értékadatokat EFt-ban, egész számra kerekítve kell megadni.
(2) Az egyes mellékletek tartalmi követelményei:
a) A hitelállomány táblázatának tartalmaznia kell az adósságszolgálati kiadások tervezett összegét
lejárat szerinti bontásban, hiteltípusok megjelölésével (felhalmozási-, működési célú hitelek,
kölcsönök), a célok bemutatásával.
b) Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeket működési és felhalmozási kiadások
bontásban, a célok megjelölésével, számszerűsítve évenként, valamint összesítve kell
bemutatni. A többéves kihatással járó fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek éves
fizetési ütemét a tőke- és a kamattartozás évenkénti bontásával évenként, valamint összesítve is
meg kell adni. A kimutatásnak legalább tartalmaznia kell a tárgyévi, valamint a tárgyévet
követő 5 év adatait részletesen, az azt követő évekre pedig összevontan.
c) Az önkormányzat összevont mérlege a Hivatal és az önálló, részben önálló intézmények
együttes adatait tartalmazza. Az összevont mérleg két egységből áll: működési célú bevételek
és kiadások részletezése, felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése,
ca)
A működési célú bevételek és kiadások az Áht. követelményeinek megfelelően legalább
az alábbi részletezettségben tartalmazza a pénzforgalmi, a finanszírozási és a
pénzforgalom nélküli működési célú bevételeket és kiadásokat: Működési célú
bevételek:
− Intézményi működési bevételek
− Önkormányzat sajátos működési bevételei
− Önkormányzat költségvetési támogatása
− Működési célú pénzeszközátvétel
− Működési célú hitel
− Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
− Működési célú kiadások:
− Személyi juttatások
− Munkaadókat terhelő járulékok
− Dologi kiadások
− Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
− Ellátottak pénzbeli juttatása
− Működési célú hitel visszafizetése
− Céltartalék működési kiadásokra
− Általános tartalék

cb)

A felhalmozási célú bevételek és kiadások az Áht. követelményeinek megfelelően
legalább az alábbi részletezettségben tartalmazza a pénzforgalmi, a finanszírozási és a
pénzforgalom nélküli működési célú bevételeket és kiadásokat:
Felhalmozási célú bevételek:
− Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele
− Kommunális adó
− Fejlesztési célú támogatások (cél- és címzett támogatás)
− Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek
− Felhalmozáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülése
− Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója
− Felhalmozási célú hitel
− Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú kiadások:
− Felhalmozási kiadások (általános forgalmi adóval növelt összegben)
− Felújítási kiadások (általános forgalmi adóval növelt összegben)
− Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások
− Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése
− Céltartalék felhalmozási kiadásokra
d) A közvetett támogatások kimutatása az elengedett követelések és az adott kedvezmények
adatait tartalmazza legalább a következő támogatástípusok szerinti bontásban: adóelengedés,
adómentesség, adókedvezmény, elengedett követelés, szolgáltatási díjkedvezmény,
árengedmény. Az önkormányzat adóbevételeit érintő közvetett támogatásokat adónemenkénti
részletezettségben kell bemutatni.
3. §
(1) A zárszámadáshoz kapcsolódóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően kell az önkormányzat
vagyonkimutatását elkészíteni.
(2) A vagyonkimutatásnak teljes körben tartalmaznia kell az önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonát, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyont és a forgalomképes (vállalkozói)
vagyont.
4. §
E rendelet 2005. január l-jén lép hatályba, rendelkezéseit visszamenőleg alkalmazni kell.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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