
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat  

7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete 

mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 
15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. § (1) bekezdés 2. pontjában, 
valamint (2) bekezdés 2. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Tolna 
Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei 
tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Az Áht. 118. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében a költségvetési 
rendelet előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni: 
 
- az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi 

(megyei) kisebbségi önkormányzat mérlegét; 
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve; 
- a közvetett támogatásokat.” 
 
(2) A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat 
zárszámadási rendeletének előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
 
- az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi 

(megyei) kisebbségi önkormányzat mérlegét; 
- az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti 

bontásban; 
- a vagyonkimutatást; 
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve; 
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.” 
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2. § 
 
(1) A Rendelet 2. §-ának felvezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Közgyűlés a Rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és 
kimutatások tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 
(2) A Rendelet 2. §-ának b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, tervezéskor előzetes adatok 

alapján kell elkészíteni.  
A költségvetés előterjesztésekor  
- a vonatkozó év tervadatait,  
- az előző évi várható teljesítés adatait,  
- az azt megelőző év tényadatait,  
- a költségvetési előirányzat előző évi tervhez viszonyított változását összegben 

és százalékban,  
- továbbá az előző évi várható teljesítéshez viszonyított alakulását százalékban 

kell bemutatni.  
A mérleg 
- bevételi oldalát a pénzügyminiszter elemi költségvetés elkészítéséhez kiadott 

Tájékoztatójában meghatározott főbb forráscsoportok szerinti;  
- a kiadási oldalát  működési kiadások, ezen belül személyi juttatások, 

munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások,  ellátottak 
pénzbeli juttatásai, elvonások befizetések, felhalmozási kiadások, ezen belül 
felújítások (önkormányzati és intézményi költségvetést terhelő kiadás 
elkülönítésével), címzett állami támogatással megvalósuló beruházások 
célonként, egyéb önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló 
beruházások, intézményi költségvetést terhelő beruházások, pénzügyi 
befektetések, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, végleges 
pénzeszközátadások, ezen belül működési és felhalmozási célú átadások, 
előző évi pénzmaradvány átadása, támogatási kölcsönök, ezen belül 
működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök, hiteltörlesztés, ezen 
belül működési és felhalmozási célú hiteltörlesztés, tartalékok, ezen belül 
általános tartalék, működési céltartalék, felhalmozási céltartalék szerinti 
tagolásban  

kell elkészíteni.” 
 

(3) A Rendelet 2. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„c) A tájékoztatásul bemutatandó, a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat elkülönítetten, önkormányzati szinten összevontan tartalmazó 
pénzforgalmi mérlegben 
- a vonatkozó év tervadatait 
- az előző év várható teljesítési adatait,  
- az azt megelőző év tényadatait, 
- a költségvetési előirányzat előző évi tervhez viszonyított változását,  
- az előző évi várható teljesítéshez viszonyított alakulását százalékban 

kell bemutatni.  
A mérleg 
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- bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe véve, de a 
működési célú és a felhalmozási célú elkülönítést megtartva, 

- kiadási oldalát működési kiadások, ezen belül személyi juttatások, munkaadót 
terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési 
kiadások, működési célú pénzeszközátadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, 
elvonások, előző évi pénzmaradvány átadása, működési céltartalék, általános 
tartalék,  felhalmozási kiadások, ezen belül felújítások (önkormányzati és 
intézményi költségvetést terhelő kiadások elkülönítésével), felhalmozási 
kiadások, ezen belül címzett állami támogatással megvalósuló beruházások 
célonként, egyéb önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló 
beruházások, intézményi költségvetést terhelő beruházások, támogatásértékű 
felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, pénzügyi 
befektetések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök, felhalmozási hitel 
kamata, felhalmozási céltartalék, hiteltörlesztés, ezen belül működési és 
felhalmozási célú hiteltörlesztés tagolásban 

kell elkészíteni.  
A mérlegben el kell különíteni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint 
a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (bevételeket és kiadásokat), az Áht. 
8/A. § (1)-(4) és a (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel.” 
 

(4) A Rendelet 2. § f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„f) A közvetett támogatásokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm.rendelet 29. § (13) bekezdésében foglaltak szerint kell bemutatni.” 

 
(5) A Rendelet 2. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„g) Az a-f) pontokban meghatározott mellékletek tartalmát a rendelettervezet 

indokolásában külön is indokolni kell.” 
 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 5. §-ának felvezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Közgyűlés a Rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott mérlegek és 
kimutatások tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 
(2) A Rendelet 5. §-ának b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét zárszámadáskor a 

tényadatok alapján kell elkészíteni.  
A mérlegnek a zárszámadás előterjesztésekor 
- a vonatkozó év terv és tényadatait (eredeti és módosított előirányzatok), 
- az előző év tényadatait, 
- a tény adatok tervadatokhoz, illetve az előző évi tényadatokhoz viszonyított %-

os alakulását 
kell tartalmaznia. 
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A mérleg 
- bevételi oldalát a pénzügyminiszter Tájékoztatójában meghatározott főbb 

forráscsoportok szerinti,  
- a kiadási oldalát  működési kiadások, ezen belül személyi juttatások, munkaadót 

terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások,  ellátottak pénzbeli juttatásai, 
elvonások befizetések, felhalmozási kiadások, ezen belül felújítások 
(önkormányzati és intézményi költségvetést terhelő kiadás elkülönítésével), 
címzett állami támogatással megvalósuló beruházások célonként, egyéb 
önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló beruházások, intézményi 
költségvetést terhelő beruházások, pénzügyi befektetések, támogatásértékű 
működési és felhalmozási kiadások, végleges pénzeszközátadások, ezen belül 
működési és felhalmozási célú átadások, előző évi pénzmaradvány átadás, 
támogatási kölcsönök, ezen belül működési és felhalmozási célú támogatási 
kölcsönök, hiteltörlesztés, ezen belül működési és felhalmozási célú 
hiteltörlesztés, tartalékok, ezen belül általános tartalék, működési céltartalék, 
felhalmozási céltartalék, 

- elkülönítve a továbbadási célú kiadások és az aktív és passzív pénzügyi 
elszámolások tárgyévi pénzforgalmi teljesítése 
tagolásban kell elkészíteni.” 
 

(3) A rendelet 5. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„c) A tájékoztatásul bemutatandó, a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat elkülönítetten, önkormányzati szinten összevontan tartalmazó 
pénzforgalmi mérlegnek a zárszámadáskor 
- a vonatkozó év terv és tényadatait (eredeti és módosított előirányzatok), 
- az előző év tényadatait, 
- a tény adatok tervadatokhoz, illetve az előző évi tényadatokhoz viszonyított %-

os alakulását 
kell tartalmaznia. 
A mérleg 
- bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe véve, de a 

működési célú és a felhalmozási célú elkülönítést megtartva, 
- kiadási oldalát működési kiadások, ezen belül személyi juttatások, munkaadót 

terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési 
kiadások, működési célú pénzeszközátadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, 
elvonások, előző évi pénzmaradvány átadása, működési céltartalék, általános 
tartalék,  felhalmozási kiadások, ezen belül felújítások (önkormányzati és 
intézményi költségvetést terhelő kiadások elkülönítésével), felhalmozási 
kiadások, ezen belül címzett állami támogatással megvalósuló beruházások 
célonként, egyéb önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló 
beruházások, intézményi költségvetést terhelő beruházások, támogatásértékű 
felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, pénzügyi 
befektetések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök, felhalmozási hitel 
kamata, felhalmozási céltartalék, hiteltörlesztés, ezen belül működési és 
felhalmozási célú hiteltörlesztés, 

- elkülönítve a továbbadási célú kiadások és az aktív és passzív pénzügyi 
elszámolások tárgyévi pénzforgalmi teljesítése 

tagolásban kell elkészíteni. 
A mérlegben el kell különíteni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint 
a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (bevételeket és kiadásokat).” 
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(4) A Rendelet 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„e) A közvetett támogatásokat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Korm.rendelet 29. § (13) bekezdésében foglaltak szerint kell bemutatni.” 
 
 

4. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg a Rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A Rendelet 2007. február hónap 14. nap kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2007. február 14. 
 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 


