
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2011.(10.28.)sz. önkormányzati 

rendelete 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetését és zárszámadását tartalmazó 

rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek tartalmának meghatározásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118§-a által biztosított felhatalmazása 

alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

(1) A költségvetési rendelet tartalmazza: 

a) a rendelet hatályát 

b) a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, költségvetési bevételeket és kiadásokat, 

a többletet vagy hiányt 

c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását 
d)  a címrendet 
e) ha tervezésre került – a hiány külső finanszírozása módjának meghatározását 
f)       a költségvetés végrehajtásának általános szabályait 
g)      az előirányzat módosítások szabályozását 
h)      az adósságrendezés szabályozását 
i)    Biatorbágy Város Önkormányzata által működtetett alapok szabályozása 
j)    Tartalékok szabályozása 
k)    a költségvetés végrehajtása ellenőrzésének általános szabályait 
l)    a gazdálkodás felelősségének rögzítését 

 
(2) A költségvetési rendelet meghatározza továbbá: 
 

a) Biatorbágy Város Képviselő-testülete által adományozott díjakhoz kapcsolódó  
pénzbeli juttatások összegét 

b) A  polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott 
tanácsadók  részére adható cafeteria juttatás összegét 

c) Jogszabályi előírásokban foglalt védőszemüveg költségtérítésének összegét 
d) közalkalmazottak részére fizetendő ruházati hozzájárulás összegét 
e) közalkalmazottak részére fizetendő étkezési utalványok értékét. 

 
(3) A költségvetési rendelet mellékleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(4) A költségvetési rendelettel együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a könyvvizsgáló 
írásos jelentését mellékletként. 



 
2.§ 
(1)A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. 
 
(2)A zárszámadási rendelet tartalmazza: 

a) A rendelet hatályát 
b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét 
c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását 
d) a helyesbített pénzmaradványt. 

 
(3) A zárszámadási rendelet mellékleteit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(4) A zárszámadási rendelettel együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a könyvvizsgáló 
írásos jelentését mellékletként 
 
3.§ 
Ezt a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2012. évi 
költségvetési rendelet esetén kell alkalmazni. 
 
 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 

 
 



1. sz. melléklet 
KÖLTSÉGVETÉS 

Mellékletek 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 
2. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegek alakulása 
3.   Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételei forrásonként 
4. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadásai kiemelt         
előirányzatonként 
5.  Biatorbágy Város Önkormányzat felújítási-, felhalmozási előirányzatai célonként és 
feladatonként,  
6. Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetése   feladatonként  
7.   Biatorbágy Város Önkormányzat tartalékainak alakulása 
8.   Biatorbágy Város Önkormányzata önkormányzati intézmények létszámkerete 
9. Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves  bontásban 
10. Biatorbágy Város Települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése 
11. Biatorbágy Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 
12. Biatorbágy Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programjai, ehhez adott támogatások 
13.  Biatorbágy Város Önkormányzat – közvetett támogatások alakulása 
14. Biatorbágy Város Képviselő-testülete jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak 
valamint az ezekhez kapcsolódó források bemutatása  
15. Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatásainak, átadott pénzeszközeinek 
részletezése  
16. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szociális kiadásainak bemutatása  
17. A központi költségvetésből kapott források részletezése  
18. Összevont költségvetési mérleg – gördülő tervezés  
27. Könyvvizsgálói jelentés 
 



2. sz. melléklet 
ZÁRSZÁMADÁS 

Mellékletek 
 
1. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 
2. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegek alakulása 
3.   Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételei forrásonként 
4. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadásai kiemelt         
előirányzatonként 
5.  Biatorbágy Város Önkormányzat felújítási-, felhalmozási előirányzatai célonként és 
feladatonként,  
6. Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetése   feladatonként  
7.   Biatorbágy Város Önkormányzat tartalékainak alakulása 
8.   Biatorbágy Város Önkormányzata önkormányzati intézmények létszámkerete 
9. Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves  bontásban 
10. Biatorbágy Város Települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése 
11. Biatorbágy Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 
12. Biatorbágy Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programjai, ehhez adott támogatások 
13.  Biatorbágy Város Önkormányzat – közvetett támogatások alakulása 
14. Biatorbágy Város Képviselő-testülete jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak 
valamint az ezekhez kapcsolódó források bemutatása  
15. Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatásainak, átadott pénzeszközeinek 
részletezése  
16. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szociális kiadásainak bemutatása  
17. A központi költségvetésből kapott források részletezése  
18. Összevont költségvetési mérleg – gördülő tervezés  
19. Biatorbágy Város Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 
20. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege 
21. Biatorbágy Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 
22. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 
állományának kimutatása 
23. Biatorbágy Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati   kötelezettségei 
24. Biatorbágy Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel 
szereplő eszközökről 
25. Kiegészítő melléklet 
26. Könyvvizsgálói jelentés 
 

 
 
 

 













































 


