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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. március 23-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Üi.sz.: I/3649/1/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § szabályozza az 
önkormányzatok költségvetés és zárszámadás elıterjesztések kimutatásainak tartalmát. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2006. február 15-én rendeletet 
alkotott az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl. 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet valamint a kincstári elszámolások beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 317/2009. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül 
módosításra a fenti rendelet. 
 
Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
 
Lajosmizse, 2011. március 18. 
 
 
        Basky András  
         polgármester 
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Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2011. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 

mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdés 2. pontjában és 118. § (2) bekezdés 2. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 
alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 1. § helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„1. § 
 
(1) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a hitelállományról az 1. 

melléklet, a kölcsön visszatérülésrıl az 1.1. melléklet szerint kap tájékoztatást a 
Képviselı-testület. 

(2) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor az önkormányzat összesített 
bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a 2. melléklet szerint kap tájékoztatást a 
Képviselı-testület.  

(3) A zárszámadáskor az önkormányzat vagyonáról a 3.1. a és 3.2. melléklet szerint kap 
tájékoztatást a Képviselı-testület.  

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és 
ellenırzött. Az eszközökrıl és azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletezı nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben, ezért a 
könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket kétévente kell leltározni. 

(5) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a több éves kihatással járó 
feladatokról – szöveges indokolással együtt - a 4. melléklet szerint kap tájékoztatást a 
Képviselı-testület.  

(6) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a közvetett támogatásokról – 
szöveges indokolással együtt - az 5. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-
testület.” 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 

és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép. 
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(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe az 3.1. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 3.2. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése 
és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
3. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2006. (VIII.10.) rendelete az Önkormányzat 
költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 
3/2006. (II.16.) rendelet módosításáról, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2/2007. (II.15.) rendelete az Önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) rendelet 
módosításáról, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának 23/2007. (IX.13.) 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16) rendeletének módosításáról. 

 
 
 

/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester         jegyzı  

 
A kihirdetés napja: 2011. …………….. 
 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
   jegyzı  
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   1. melléklet a…/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
    
„1. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
        
        

Az önkormányzat hitelállománya 
        
        
        
1. A hitelállomány lejárat szerint 
        
       Ezer Ft-ban 

Megnevezés Tárgyévben  Következ ı 
évben 

Következ ı 
évben 

Következ ı 
évben 

Tárgyévet követ ı éven 
túli hosszú lejáratú 

kötelezettségek 
összesen 

Tıketörlesztés           
 - rövid lejáratú hitelbıl           
 - hosszú lejáratú hitelbıl           
            
Hitel kamat törlesztése           
 - rövid lejáratú hitel után           
 - hosszú lejáratú hitel után           
Mindösszesen           
        
        
        
2. A hitelállomány hitelez ık szerint (csak zárszámadáskor) 
        
     Ezer Ft-ban   

  Pénzintézet megnevezése  Mőködési 
célú hitel 

Fejlesztési 
célú hitel Összesen 

  
          
          
          

Összesen         
        
        
        
3. A hitelállomány eszközök szerinti bontásban 
        
    Ezer Ft-ban    

   Megnevezés Mőködési 
célú hitel 

Fejlesztési 
célú hitel    

Mőködési célú hitelbıl        
 - személyi jellegő 
kiadásokra        
 - dologi jellegő kiadásokra        
Összesen        
         
Feljesztési célú hitelbıl        
(beruházás megnevezése)        
         
         
         
Összesen     ”   
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   1.1. melléklet a…/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„1/a. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
         

Az Önkormányzat kölcsön visszatérülései 
         
       Ezer Ft-ban  

Visszatérülés  
 
 

Megnevezés Tárgyévi 
kihelyezés Tárgyévben  Következ ı 

évben 
Késıbbi 
években 

 
Önkormányzat          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Mindösszesen         
„ 
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„2. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a…/2011. (…) önkormányzati rendelethez  

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési m érlege  

        
       Ezer Ft-ban 

  Önkormányzat CKÖ Mindösszesen   Önkormányzat  CKÖ Mindösszesen  

1. Költségvetési bevételek    2. Költségvetési kiadások    
1.1. Mőködési költségvetés    2.1. Mőködési költségvetés    
1.1.1. Mőködési bevételek     2.1.1. Személyi juttatások    
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei  

   2.1.2. Munkaadókat terhelı 
járulékok  

   

1.1.3. Mőködési támogatások     2.1.3. Dologi kiadások és egyéb 
folyó kiadások    

2.1.4. Egyéb mőködési kiadások     
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek     

2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    
1.2. Felhalmozási költségvetés    2.2. Felhalmozási költségvetés    
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő 
bevételek    2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-

val    

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások     2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek    2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások    
1.3. Támogatási célú kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele    2.3. Támogatási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése    

1.3.1. Mőködési célra    2.3.1. Mőködési célra    
1.3.2. Felhalmozási célra    2.3.2. Felhalmozási célra    

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek    2.4. Pénzforgalom nélküli 
kiadások     

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.    2.4.1. Mőködési célra    

1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele     2.4.2. Felhalmozási célra    

1.6.1. Mőködési célra    
1.6.2. Felhalmozási célra    

2.5. Költségvetési kiadások 
összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.      

1.7. Finanszírozási bevételek összesen    2.6 Finanszírozási kiadások 
összesen    

1.7.1. Mőködési célra    2.6.1. Mőködési célra    
1.7.2. Felhalmozási célra    2.6.2. Felhalmozási célra    

1.8. Tárgyévi bevételek, a bels ı és küls ı 
finanszírozási m őveletekkel együtt:    

2.7.Tárgyévi kiadások, a bels ı és 
küls ı finanszírozási 
mőveletekkel együtt:  

   

”
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„3/a. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
        3.1. melléklet a…/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás  ……….  év (csak zárszámadáskor) 
             
Könyvviteli mérleg        Ezer Ft-ban  

ESZKÖZÖK FORRÁSOK  

MEGNEVEZÉS 
ELİZİ 

ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELİZİ ÉV TÁRGYÉV  
1.Immateriális javak     1.1.Tartós tıke      
2.1.Ingatlanok     1.2.Tıkeváltozások      
2.2.Gépek, berendezések     1.3.Értékelési tartalékok      
2.3.Jármővek     1.Saját tıke összesen      
2.4.Beruházások     2.1.Költségvetési tartalékok      
2.5.Beruházásra adott elılegek     2.2.Költségvetési pénzmaradvány      
2. Tárgyi eszközök összesen     2.Költségvetési tartalékok összesen      
3.1.Tartós részesedés     3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök      
3.2.Tartósan adott kölcsön      3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek      
3. Befektetett pénzügyi eszközök     3.Hosszú lejár atú kötelezettségek összesen      
4. Üzemeltetésre átadott eszközök     4.1.Rövid lejáratú hitelek      
5. Készletek összesen     4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból      
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból     4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek       
6.2.Adósok     4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen      
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök     5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás      
6.4.Egyéb követelések     5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás      
6.Követelések összesen     5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás      
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek     5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen      
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák     6. Kötelezettségek összesen      
7.3.Elszámolási számlák           
7.4.Idegen pénzeszközök számlái            
7.Értékpapírok összesen            
8.Pénzeszközök összesen            
9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás            
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás            
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás            
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 
összesen            
10. Forgóeszközök összesen            

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN     FORRÁSOK ÖSSZESEN     
 
” 
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       3.2. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„3/b. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez     
 …. évi összesített vagyonkimutatás  
           
         Ezer Ft-ban  
  

 
Megnevezés Immateriális 

javak Ingatlanok 
Gépek, 

berendezések, 
felszerelések 

Jármő 
Üzemeltetésre  

átadott 
eszközök 

Összesen 
 

 1. Nyitó állomány              
 2. Tárgyévi csökkenés              
                
 3. Bruttó összesen              
                
 4. Értékcsökkenés              
 5. Elızı évi záró              
 6. Növekedés              
 7. Csökkenés              
 8. Értékcsökkenés összesen              
                
 9. Eszközök nettó értéke              
 10. Forgóeszközök              
 11. Befektetett pénzügyi eszközök              
 12. Beruházások              
 13. Vagyon összesen             ” 
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       4. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez       
             

Lajosmizse Város Önkormányzata több éves kihatással  járó feladatok saját forrás szükséglete (szöveges indokolással ) 
             
           Ezer Ft-ban  

Szerzıdés 
száma Megnevezés Tárgyév Következ ı 

év 
Következ ı 

év 
Következ ı 

év 
Következ ı 

év 
Következ ı 

év 
Hátralév ı 

évek 
Kötelezettségvállalás 

teljes összege 

  
1. Adósságszolgálat 
összesen                 

  
Ebbıl: - tıketörlesztés 
mőködési célú hitelbıl                 

  fejlesztési célú hitelbıl                 
          

  
           - kamat törlesztés 
mőködési célú hitelbıl                 

  fejlesztési célú hitelbıl                 
          

  

2. Mőködési jelleg ő vonzat 
összesen (feladatonként 
felsorolva)                 

  
Intézményi beruházás 
mőködési többletigénye                 

  
Egyéb mőködési jellegő 
vonzat                 

                    

  

3. Felhalmozási jelleg ő 
vonzat összesen 
(beruházásonként  
felsorolva)                  

                    

  

Kezesség és 
garanciavállalás 
összefügg ı forrás 
szükséglet                 

  Mindösszesen                 
”
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5. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
 

Kimutatás a közvetett támogatásokról 
 

   Ezer Ft-ban 
Jogcím Összeg 

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének 
méltányosságból történı elengedésének összege  

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 
nyújtott kölcsönök elengedésének összege 

 

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként 
   Helyi iparőzési adómentesség 

 
 
 

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 
bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének 
összege 
   Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény 

 
 
 

” 
 


