
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPIVSELŐ-
TESTÜLETÉNEK 23/2003. (X.29.) sz. r e n d e l e t e

A KONCEPCIÓ, A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A ZÁRSZÁMADÁS
MELLÉKLETEINEK TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL

======================================================

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi törvény, Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.
30.) kormányrendelet, valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.30.)
kormányrendelete alapján megalkotja a koncepció, a költségvetés és a zárszámadás
mellékleteinek tartalmi követelményéről szóló rendeletét.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-
testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete
alá tartozó valamennyi intézményre, szolgálatra.

2.§.

(1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a
címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
intézmények, valamint szolgálatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.

(3) A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.

(4) A (2-3) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények az 1. számú
melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságinak felsorolását a jelen
rendelet 1/1. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet.

A költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

3.§.
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(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
bevételi koncepciójának tartalmi követelményét, a helyben képződő bevételek és a
központi támogatásokat figyelembevéve a I./1. számú melléklet szerinti részletezésben
határozza meg.

(2) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kiadási koncepciójának tartalmi követelményét, az ismert kötelezettségek
figyelembevételével a I./2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

A költségvetési rendelet bevételei és kiadásai

4.§.

(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben
részletezett formában határozza.

(2) A normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés tartalmi és formai
követelményeit a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenkénti bemutatására a 4. számú
mellékletben részletezett tartalmat állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önálló intézményei kiadásait és
bevételét, mérlegszerűen, címenként feladatonként a 4/A számú mellékletben
részletezettek szerint határozza meg a képviselő testület.

(5) A részben önálló intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a
4/B. számú mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő testület.

(6) A Működési célú folyó bevételek, működési célú folyó kiadások mérlege
önkormányzati szinten a 5. számú melléklet szerint készül.

(7) A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten, a 6. számú
mellékletben részletezett tartalommal fogadja el a képviselő testület.

(8) Beruházási kiadások előirányzata célonként az 7. számú, a felújítási feladatok
célonként a 8. számú melléklet szerinti tartalmi követelményekkel készül.

5.§.

A költségvetési rendelet az önkormányzat kötelezettségvállalásáról

(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségének tartalmi
részletezettségét a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány kimutatására a 10. számú mellékletet
fogadja el a képviselő testület.
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(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások bemutatásának tartalmi
előírását a 11. számú melléklet szerint határozza meg a képviselő testület.

6. §.

A költségvetési rendelet kiegészítő mellékletei

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú mellékletben
részletezett formában határozza meg a képviselő testület.

(2) A működési és fejlesztési bevételek és kiadások három éves (tervezési és + 2 év)
alakulását bemutató mérleg a 13. számú mellékletben részletezett formában
határozza meg a képviselő testület

(3) A pénzeszköz átadásokat a 14. számú a szociális juttatásokat a 15. számú,
melléklet szerinti tartalommal határozza meg a képviselő testület.

(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételek és kiadások mérlegszerűen kiemelt
      előirányzatonként a 16. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

(5) A tartalékokat a 17. számú mellékletben részletezett formában határozza meg a
képviselő testület.

(6) Az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemezését a 18. számú
melléklet szerinti formában engedélyezi a képviselő testület.

(7) Az önkormányzat likviditási ütemtervét a 19. számú melléklet szerinti formában
engedélyezi a képviselő testület

(8) Az önkormányzati intézmények létszámkeretét a 20. számú melléklet szerint
engedélyezi a képviselő testület.

7. §.

A zárszámadási rendelet mellékletei

(1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet mellékleteit, a
pénzforgalmi jelentés tekintetében a 249/2000. (XII.30.) korm. rendelet 38 §.-a alapján
a költségvetéssel azonos szerkezetben és formában fogadja el, amely  tartalmazza
jogcímenként a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a ténylegesen teljesített
bevételeket és kiadásokat, továbbá a pénzforgalom nélküli bevételeket.

(2) Az (1) pontban részletezett kimutatásokon kívül a zárszámadási rendelethez csatolni kell
a II./1. számú Önkormányzati Mérleget, II./1.1 mellékletet a Kisebbségi
önkormányzatok Mérlegét, II./2 számú mellékletet az önkormányzat
vagyonkimutatásáról a II/2.1 számú mellékletet a Befektetett eszközök állományáról, a
II./3. számú mellékletet az Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok
értékeléséről, a II./4 számú mellékletet a Pénzmaradvány elszámolásáról.
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8. §.

Záró rendelkezések

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. évi koncepció
készítésétől kell alkalmazni.

Szigetszentmiklós, 2003. október 28.

Vargáné dr. Pető Terézia Fodor Antalné dr.
  jegyző                  polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2003. október 28-i ülésén
alkotta, 2003. október 29-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Pető Terézia
      jegyző
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Költségvetési koncepció  mellékletei

I./1. számú melléklet a  költségvetési koncepcióhoz, a bevételek jogcím szerinti részletezése,

I./2.számú melléklet a költségvetési koncepcióhoz, a kiadások jogcím szerinti részletezése,

Költségvetési rendelet mellékletei

1.számú melléklet a költségvetési rendelet címrendjéről,
1/1.sz. melléklet a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,

3.számú melléklet  a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és
előirányzatairól,

4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként,
kiemelt előirányzatonként,

4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és
bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,

4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként,
feladatonként,

4./B számú melléklet EGOMIR és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól,
5. számú melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
önkormányzati szinten,
6. számú melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,

7. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzata célonként,
8. számú melléklet Felújítási feladatok célonként,

9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban,
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10. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti
bontásban,
11. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárat
szerinti bontásban,
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),

13.számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három
évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,

14.számú melléklet  az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
15.számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2003. évi
tervezett szociális jellegű juttatások kiadásairól,
16.számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §. (1) bekezdéséhez a Kisebbségi
Önkormányzatok tervezett bevételeiről és kiadásairól,
17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól

18.számú melléklet  az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,
19.számú melléklet  az önkormányzat likviditási ütemterve,

20.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása,
címenként, intézményenként.

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MELLÉKLETEI

A költségvetési rendelet 1-20 számú mellékletein kívül a zárszámadási rendelethez
csatolni kell a következő mellékleteket:

II./1. számú Önkormányzati Mérleg,
II./1.1 mellékletet a Kisebbségi önkormányzatok Mérlegét,

II./2 számú mellékletet az önkormányzat vagyonkimutatásáról,
II/2.1 számú mellékletet a Befektetett eszközök állományáról,

II./3. számú mellékletet az Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékeléséről,
II./4 számú mellékletet a Pénzmaradvány elszámolásáról.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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