
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.18.) 

önkormányzati rendelete 

Az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján az államháztartási mérlegek tartalmi követelményeiről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésére, 

valamint a zárszámadási előterjesztésre terjed ki. 

 

2. A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor bemutatandó  

államháztartási mérlegek és kimutatások  

 

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott, a helyi önkormányzat költségvetési 

mérlegének tartalmaznia kell a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait 

mérlegszerűen. A mérleget kiemelt előirányzatokon belül az egységes rovatrend két 

számjegyű rovataihoz tartozó adatok megadásával kell elkészíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget a költségvetési rendelettel érintett 

a) évi terv, 

              b) évet megelőző év várható, valamint 

              c) évet két évvel megelőző év tény 

              adatok bontásban kell elkészíteni. 

 

(3) A mérleg szöveges indoklásának tartalmaznia kell 



     a) a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciáját, 

     b) a költségvetési bevételek összetétele szerinti változások indoklását, 

     c) a költségvetési kiadások összetétele szerinti változások indoklását. 

 

3. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat 

felhasználási tervet az Áht. 78. § (2) bekezdés és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

122. § szerinti likviditási tervvel összhangban kell elkészíteni. 

 

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervnek tartalmaznia kell az elemi 

költségvetésben szereplő az egységes rovatrend 

              a) B1-B7. Költségvetési bevételek rovatainak, 

              b) B8. Finanszírozási bevételek rovatainak, 

              c) K1-K8 Költségvetési kiadások rovatainak, 

              d) K9 Finanszírozási kiadások rovatainak 

legalább két számjegy mélységű bontásának megfelelő előirányzatokat havonta - 

tárgy havi összegek, és a halmozott összegek - megadásával. 

 

4. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, a többéves kihatással 

járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve nevű kimutatásnak 

tartalmazni kell 

              a) a többéves kihatással járó döntés megnevezését, 

b) a döntés számszerűsített hatását a költségvetési kiadásokra és bevételekre az 

egységes rovatrend szerint érintett rovat  - legalább két számjegy bontásban történő - 

megadásával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat költségvetési 

rendelettel érintett 

                   a) évet két évvel megelőző év tény, 

                   b) évet megelőző év várható, 



                   c) évi várható, 

                   d) évet követő további 4 év várható 

                   adatokkal is kell szerepeltetni. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia 

kell a kimutatásban   szereplő valamennyi döntés vonatkozásában 

               a) a döntés dokumentumának számát, 

               b) a döntés több évre vonatkozó kihatásának okát, 

               c) annak az évnek a megjelölését, melyben a döntés hatása először érződik, 

               d) azt, hogy a döntés hatása várhatóan hány éven keresztül érződik. 

 

5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közvetített 

támogatásokat, figyelembe véve az Ávr. 28. §-ában meghatározottakat az 1. 

melléklet szerinti tagolásban kell bemutatni: 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást költségvetési rendelettel érintett 

     a) évi terv, 

     b) évet megelőző év várható, valamint 

     c) évet két évvel megelőző év tény 

     adatok bontásban kell elkészíteni. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia 

kell a közvetített támogatások főösszegének tendencia jellegét, továbbá a vonatkozó 

évben várhatóan az első három legnagyobb támogatást jelentő jogcím kiemelését, 

valamint a támogatás biztosításának okait. 

 

6. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott a Stabilitási 

törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 

eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó kimutatásnak tartalmaznia kell 



               a) a saját bevételeket, 

               b) az adósságokat keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást a költségvetési rendelettel érintett 

évet követő 3 évre vonatkozó tervezett adatokkal kell elkészíteni. 

 

(3) A kimutatást a 2. melléklet szerinti tagolásban kell elkészíteni. 

 

 

3. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor bemutatandó  

államháztartási mérlegek és kimutatások  

 

7. §  (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások 

közül az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. § (1) és (3) bekezdése 

szerinti tartalmi követelménnyel kell készíteni. 

 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget a zárszámadási rendelettel érintett 

a) évi terv, 

              b) évi tény, 

              c) évet megelőző évi tény 

              adatok bontásban kell elkészíteni. 

 

8. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások 

közül a pénzeszközök változása kimutatást úgy kell elkészíteni, hogy a kimutatás 

számszaki része az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Kormányrendelet 5. mellékletében meghatározott mérleg C) Pénzeszközök 

részének  részletezésének feleljen meg. A kimutatáshoz szöveges indoklást kell adni, 

ha a pénzeszközök állománya, vagy belső szerkezete jelentősen megváltozott. 



 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kimutatást a zárszámadási rendelettel érintett év január 1-

i, és a december 31-i állapotának megfelelő adatokkal is be kell mutatni. 

 

9. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások 

közül A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve kimutatást a 4. § (1) és (3) bekezdés szerinti tartalommal kell elkészíteni 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat a zárszámadási 

rendelettel érintett 

                a) évet két évvel megelőző év tény, 

                b) évet megelőző év tény, 

                c) évi tény, 

                d) évet követő további 4 év várható 

                adatokkal is kell szerepeltetni. 

 

10. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások 

közül közvetített támogatások kimutatást az 5. § (1) és (3) bekezdés szerinti 

tartalommal kell elkészíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatást a zárszámadási rendelettel érintett 

    a) évi tény, 

    b) évet megelőző év tény valamint 

    c) évet két évvel megelőző év tény 

    bontásban kell elkészíteni. 

 

11. § Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott mérlegek és kimutatások közül 

meghatározott a Stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot 

keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó kimutatást a 6. § 

szerinti tartalommal kell elkészíteni azzal, hogy a (2) bekezdésben szereplő 



költségvetési rendelettel érintett év alatt a zárszámadási rendelettel érintett évet kell 

érteni. 

 

12. § Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, az önkormányzat 

adósságállományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, 

bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban bemutatandó kimutatás 

formáját a 3. melléklet tartalmazza. 

 

13. § Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott vagyonkimutatás tartalmi 

követelményeit az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 30.) önkormányzati 

rendelet 36. §-a tartalmazza. 

 

14. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a 

részesedések alakulását tartalmazó kimutatás számszaki részének tartalmaznia kell 

a) gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket gazdálkodó 

szervezetenként és összesítve, 

b) a gazdálkodó szervezetekhez kapcsolódó részesedéseket gazdálkodó szervezetenként 

és összesítve. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat be kell mutatni a 

zárszámadással érintett 

                     a) évi terv, 

                     b) évi tény, 

                     c) évet megelőző évi tény 

                     adatokkal is. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kimutatás szöveges részében ki kell térni a jelentős 

változások okaira. 

 

 



4. Záró és egyéb rendelkezések 

 

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Nagykarácsony, 2015. február 3. 

 

 

Müller Miklós                    Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                                  jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Nagykarácsony, 2015. február 18. 

 

 

 

                                                                                              Szabóné Nyigrényi Judit 

                                                                                                                     jegyző 


















