BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete
az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a
képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának
meghatározásáról
Kihirdetett szövegő új rendelet
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása
(1) Az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatását úgy kell
összeállítani, hogy a kimutatás:
- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya szerepeljen.
(2) A kimutatásban a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az
adósságot, illetve a nyújtott hiteleket. Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a
megnevezésnek egyértelmőnek kell lennie, s az adatokat a fıkönyvi könyvelés adataival,
illetve meglévı szerzıdésekkel alá kell tudni támasztani. A kimutatás elkészítése során meg
kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.
(3) Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti
bontásban történı bemutatásakor az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás
mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket. Érintett eszköz alatt kell érteni pl:
hogy melyik eszközféleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel. Az eszközök tekintetében
nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.
(4) A tipikus eszközféleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:
- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármő, stb.
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármő, stb.
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító)
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító)
- kötelezıen fizetendı juttatások kifizetésének elmaradása
- munkaadókat terhelı járulékok - a járulékok be nem fizetésekor
- áfa - ha nem került befizetésre
- egyéb fizetési kötelezettség - nem teljesítése stb.
(5) A tipikus eszközféleségek, melyekhez a hitelnyújtás kapcsolódhat:
- dolgozóknak nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
- lakosságnak adott lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
- más szervezetnek ideiglenes pénzeszközátadás stb.
2. §
A helyi önkormányzatok összevont mérlegei
Az Önkormányzat összevont
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a.) pénzforgalmi mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e
rendelet 1. számú melléklete;
b.) egyszerősített mérlegét csak a zárszámadási rendelet e rendelet 2. számú melléklete;
c.) a bevételek jogcím csoportonkénti megbontását a költségvetést megállapító és a
zárszámadási rendelet e rendelet 3. számú melléklete
szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor elızetes adatok, a
zárszámadásban tényleges adatok alapján.
3. §
Vagyonkimutatás
Az Önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadási rendelet az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Kormányrendelet 44/A. §-a szerinti részletezettséggel mutatja be. Az önkormányzat a
vagyonkimutatásban további alábontást nem alkalmaz.
4. §
A többéves kihatással járó döntések számszerősítése
(1) A tájékoztatóban pontosan fel kell tüntetni minden olyan döntést, amely akár a
bevételek, akár a kiadások tekintetében több éves kihatást eredményeznek. A bevételekre és a
kiadásokra ható döntéseket egyaránt részletezni kell.
(2) A tájékoztatóban meg kell jelölni:
- a döntés megnevezését (határozatszám, rendeletszám stb.)
- a döntés részletes indoklását úgy, hogy abból kitőnjön a döntés elıre láthatólag
milyen idıtartamra hat majd ki (hány évre), s milyen lesz az elkövetkezı legalább 3
évre gyakorolt hatása. A hatást összegszerősíteni kell.
5. §.
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
A kimutatásban a tárgyévre vonatkozó közvetett támogatásokat
- jogcímenként
- összegszerően
kell részletezni.
6. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Kovács Miklós
polgármester

Dr. Illyés Erzsébet
jegyzı

Kihirdetve: 2006. február 17.
Dr. Illyés Erzsébet
jegyzı
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1. számú melléklet a 2/2006.(II.17.) KT számú rendelethez
mőködési bevétel
támogatás
központi költségvetésbıl
normatív állami hozzájárulás
központosított elıirányzatok
normatív, kötött felhasználású
támogatások
felügyeleti szervtıl kapott
támogatás értékő bevétel
központi költségvetési
szervtıl
fejezeti kezeléső
elıirányzattól
TB pénzügyi alapjaiból
elkülönített állami
pénzalapból
helyi önkormányzattól
többcélú kistérségi
társulástól
egyéb önkormányzati társulástól
saját bevétel
hatósági jogkörhöz köthetı - a költségvetési szervet a külön jogszabályban
meghatározott mértékben megilletı - bevételek
igazgatási szolgáltatási díj
felügyeleti jellegő tevékenység díja
bírságból származó bevétel
átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA kiegészítés
gépjármőadó
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok
építményadó
telekadó
kommunális adó
iparőzési adó
idegenforgalmi
adó
bírság és pótlék
talajterhelési díj
egyéb saját
bevétel
áru- és készletértékesítés ellenértéke
szolgáltatások ellenértéke
bérleti és lízingdíj
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítései
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb
térítése
ÁFA bevételek, visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
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átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl
vállalkozásoktól
háztartásoktól
non-profit szervezetektıl
külföldrıl
EU költségvetésbıl
pénzügyi mőveletek
összesen:
felhalmozási bevétel
intézményi felhalmozási kiadások támogatása
támogatásértékő felhalmozási bevételek
központi költségvetési
szervtıl
fejezeti kezeléső
elıirányzattól
TB alapból
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)
többcélú kistérségi
társulástól
egyéb önkormányzati társulástól
felhalmozási és tıke jellegő bevételek
felhalmozási célú egyéb bevételek
vízi közmő koncessziós díj / eszközhasználati díj
lakásértékesítés
építési telek és
ingatlaneladás
részvények, értékpapírok értékesítése
privatizációs bevételek
összesen
mőködési és felhalmozási célú bevétel összesen:
mőködési kiadások
támogatások
folyósítása
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek
személyi juttatás
munkaadót terhelı járulékok
dologi jellegő
kiadás
ellátottak pénzbeni juttatása
támogatásértékő mőködési
kiadás
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
többcélú kistérségi
társulásnak
egyéb önkormányzati társulásnak
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önkormányzati mőködési kiadások
személyi juttatás
munkaadót terhelı járulékok
dologi jellegő kiadás
ellátottak pénzbeni juttatása
folyószámla hitel kamata
folyószámla hitel törlesztése
mőködési célú tartalékok
elızı évi támogatás visszafizetése
összesen
felhalmozási kiadások
támogatásértékő felhalmozási kiadások
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
többcélú kistérségi
társulásnak
egyéb önkormányzati társulásnak
önkormányzati felhalmozási kiadások
nevesítetten minden várható felújítás és
beruházás!!!
összesen
mőködési és felhalmozási kiadások összesen

2. számú melléklet a 2/2006.(II.17.) KT számú rendelethez

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pü. elszámolások
Eszközök összesen

Elızı évi

Tárgyévi

Elızı évi

Tárgyévi

költség-

költség-

költség-

költség-

vetési

vetési

beszámoló
záró adatai

Források

vetési

vetési

beszámoló

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

záró adatai

D) SAJÁT TİKE
l. Induló tıke
2. Tıkeváltozások
E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
F)
I.
II.
III.

KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú köt.-ek
Rövid lejáratú köt.-ek
Egyéb passzív pü.elsz.- ok

Források összesen
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3. számú melléklet a 2/2006.(II.17.) KT számú rendelethez
Beszámoló
Eredeti
elıirányzat
mőködési bevétel
támogatás
központi költségvetésbıl
normatív állami hozzájárulás
központosított elıirányzatok
normatív, kötött felhasználású támogatások
felügyeleti szervtıl kapott
támogatás értékő
bevétel
központi költségvetési szervtıl
fejezeti kezeléső elıirányzattól
TB pénzügyi alapjaiból
elkülönített állami pénzalapból
helyi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
egyéb önkormányzati társulástól
saját bevétel
hatósági jogkörhöz köthetı - a költségvetési szervet a külön jogszabályban
meghatározott mértékben megilletı - bevételek
igazgatási szolgáltatási díj
felügyeleti jellegő tevékenység díja
bírságból származó bevétel
átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA kiegészítés
gépjármőadó
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok
építményadó
telekadó
kommunális adó
iparőzési adó
idegenforgalmi adó
bírság és pótlék
talajterhelési díj
egyéb saját bevétel
áru- és készletértékesítés ellenértéke
szolgáltatások ellenértéke
bérleti és lízingdíj
intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítései
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése
ÁFA bevételek, visszatérülések
Hozam és kamatbevételek

Mó
elıirá
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átvett pe áht-n
kívülrıl
vállalkozásoktól
háztartásoktól
non-profit szervezetektıl
külföldrıl
EU költségvetésbıl
pénzügyi
mőveletek
összesen:
Költségvetés
…….évi
eredeti elıi.
mőködési bevétel
támogatás
központi költségvetésbıl
normatív állami hozzájárulás
központosított elıirányzatok
normatív, kötött felhasználású támogatások
felügyeleti szervtıl kapott
támogatás értékő
bevétel
központi költségvetési szervtıl
fejezeti kezeléső elıirányzattól
TB pénzügyi alapjaiból
elkülönített állami pénzalapból
helyi önkormányzattól
többcélú kistérségi társulástól
egyéb önkormányzati társulástól
saját bevétel
hatósági jogkörhöz köthetı - a költségvetési szervet a külön jogszabályban
meghatározott mértékben megilletı - bevételek
igazgatási szolgáltatási díj
felügyeleti jellegő tevékenység díja
bírságból származó bevétel
átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA kiegészítés
gépjármőadó
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok
építményadó
telekadó
kommunális adó
iparőzési adó
idegenforgalmi adó
bírság és pótlék
talajterhelési díj
egyéb saját bevétel
áru- és készletértékesítés ellenértéke
szolgáltatások ellenértéke
bérleti és lízingdíj

……
mód
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intézményi ellátási díjak
alkalmazottak térítései
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése
ÁFA bevételek, visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
átvett pe áht-n
kívülrıl
vállalkozásoktól
háztartásoktól
non-profit szervezetektıl
külföldrıl
EU költségvetésbıl
pénzügyi
mőveletek
összesen:

