OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
8/2008.(VIII.27) rendelete
a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások
tartalmi meghatározásáról.
Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII.törvény 118. §.-a alapján a költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó
mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A jegyzı által elkészített önkormányzati költségvetésrıl, valamint a zárszámadásról szóló
rendelet-tervezetek részeként a polgármester köteles az önkormányzat – elkülönítetten a
kisebbségi önkormányzat – összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek
változását bemutató adatokat a 2.§-ban meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé
terjeszteni.
2.§.
(1) A költségvetési rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell
a) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközeinek
változását az 1.számú melléklet szerinti adattartalommal,
b) polgármesteri hivatal és a kapcsolódó szakfeladatok fıbb jogcím-csoportonkénti
bevételeit és kiadásait a 2.számú melléklet, a szakfeladatonkénti kiadások részletezését
a 3.számú melléklet szerint;
c) az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek
bevételeit és kiadásait fıbb jogcímcsoportonként részletezettségben a 4.számú
melléklet szerint;
d) kisebbségi önkormányzat költségvetését elkülönítetten az 5.számú melléklet szerint;
e) az önkormányzat mőködési és tıkejellegő bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6/a.,
6/b. számú melléklet szerinti bontásban;
f) az önkormányzatot megilletı normatív hozzájárulások, normatív és kötött
felhasználású támogatások, SZJA átengedés az adott évi költségvetési törvénynek
megfelelıen 7.számú melléklet szerint tartalommal;
g) felhalmozási és felújítási elıirányzatokat, kiadásokat célonként a 8., 9.számú melléklet
szerinti tartalommal;
h) az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszköz szerinti
bontásban a 10.számú melléklet szerint;
i) többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerinti
bontásban a 11.számú melléklet szerint;
j) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12.számú melléklet szerinti
tartalommal;
k) éves létszámkeretet a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként a 13.számú melléklet szerint;
l) az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat
felhasználási ütemtervet 14. számú melléklet szerinti tartalommal,
m) tájékoztató jelleggel a következı két év mőködési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási elıirányzatok alakulását ( „gördülı tervezés” ) a 15.számú melléklet szerint;

3.§.
(1) A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítések adatainak tartalma és szerkezete a
költségvetési rendelethez igazodva, azzal összehasonlító formában kell elkészíteni azzal
az eltéréssel, hogy a mellékletek a tárgyévi eredeti és módosított elıirányzatot, valamint a
teljesítési adatokat tartalmazzák.
(2) A zárszámadási rendeletnek a 2.§.ban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:
a) a kisebbségi önkormányzat, az önálló és részben önálló költségvetési szervek valamint
a polgármesteri hivatal pénzmaradványát16.számú melléklet szerinti tartalommal;
b) az önkormányzat vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel a
mérlegben értékben kimutatott eszközökrıl és forrásokról, a §-ig leírt befektetett
eszközökrıl, az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl és a mérlegben nem szereplı
kötelezettségekrıl a 17.,18., 19., 20. számú melléklet szerinti tartalommal;
c) az egyszerősített mérleget, egyszerősített pénzforgalmi jelentést, az egyszerősített
pénzmaradvány kimutatást a 21.számú melléklet szerint

4.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, elıször a 2009.évi költségvetés összeállításakor és
a 2008.évre vonatkozó zárszámadáskor kell alkalmazni.
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