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      Hatályát vesztette 2012. július 1-től.1 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
3/2005.(II. 28.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat költségvetését megállapító és a 

költségvetés végrehajtásáról szóló  
önkormányzati rendeletek tartalmáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 118. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1.§2 
 

Az Önkormányzat adósság- és hitelállományát lejárat szerinti, hitelezők szerinti és eszközök 
szerinti bontásban a költségvetés teljesítéséről szóló (továbbiakban: zárszámadási) rendelete 
e rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal mutatja be.   
 

2. §3 
 

Az Önkormányzat összevont 
 

a.) pénzforgalmi mérlegét a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e 
rendelet 2. számú melléklete; 

b.) egyszerűsített mérlegét csak a zárszámadási rendelet e rendelet 3. számú melléklete; 
c.) a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a költségvetést megállapító és a 

zárszámadási rendelet e rendelet 4. számú melléklete; 
d.) a bevételek jogcímcsoportonkénti megbontását a költségvetést megállapító és a 

zárszámadási rendelet e rendelet 5. számú melléklete 
e.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 

a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e rendelet 6. számú melléklete 
f.) a közvetett támogatásokat a költségvetést megállapító és a zárszámadási rendelet e 

rendelet 7. számú melléklete 
 
szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a 
zárszámadásban tényleges adatok alapján. 
 
 

3. § 
 
Az Önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadási rendelet a vonatkozó jogszabály4 
szerinti részletezettséggel mutatja be. Az önkormányzat a vagyonkimutatásban további 
alábontást nem alkalmaz. 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 47/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti 2012. július 1-től. 
2 Módosította a 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2010 január 1.-től. 
3 Módosította a 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2010 január 1.-től. 
4 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 44/A. § 
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     4. § 

 
E rendelet 2005. március 01. napján lép hatályba. A 3. § előírásait először a 2005. évről 
készített éves költségvetési beszámoló készítése során kell alkalmazni. 
 
 
Kaposvár, 2005. február 24. 
 
 
 
 
 
                    Szita Károly s.k.      dr. Kéki Zoltán s.k. 
                    polgármester            címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet a 3/2005.(II. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
Az önkormányzat adóság és hitel állománya lejárat szerint: 
 

Megnevezés 1. év  2. év  3. év  …… év  …. év  ….. év.  Lejárat éve 
 Kötelezetts

ég I.1-jén 
Törlesztés Kötelezetts

ég I.1-jén 
Törlesztés Kötelezettsé

g I.1-jén 
Törlesztés Kötelezetts

ég I.1-jén 
Törlesztés Kötelezetts

ég I.1-jén 
Törlesztés Kötelezettsé

g I.1-jén 
Törlesztés Kötelezettsé

g I.1-jén 
Törlesztés 

Tőketartozások               
1. hitelcél               
2. hitelcél               
…               

Tőketartozás összesen               
Kamat, kezelési költség               
1. hitelcél               
2. hitelcél               
…               

Kamat, kezelési ktg. összesen               
Adósságszolgálat               
1. hitelcél               
2. hitelcél               
…               

Adósságszolgálat mindösszesen               
 
 
Az önkormányzat adósság és hitel állománya hitelezők szerint: 
 

Megnevezés Tőke tartozás Kamat és kezelési költség Adósságszolgálat összesen 
1. hitelező    
2. hitelező    
…    
Mindösszesen:    
 
 
Az önkormányzat adósság és hitel állománya eszközök szerint: 
 

Megnevezés Tőke tartozás Kamat és kezelési költség Adósságszolgálat összesen 
1. Bankhitel    
2. Kötvény    
…    
Mindösszesen:    
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                                                                                                       2.számú melléklet 5                                     
                                                                                         3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                         
             Költségvetés  

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 
Sor-   ………..évi ………… évi ………..évi  ………..évi  ………..évi  
szám Bevételek eredeti ei. módosított ei. terv számítás számítás 

I. Tárgy évi működési célu bevételek 

1 Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)           

1,1 Ebből: �költségvetési szervek. működési bevétele (felh.áfa  nélkül)           

1,2,            �TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli           

1,3,            �egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli            

1,4            �működési c.  átvétel áh-on kívülről           

2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen           

2,1 Illetékek           

2,2 Helyi   adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok           

2,2,1 Ebből: �építményadó           

2,2,2            �telekadó           

2,2,3            �kommunális adó           

2,2,4            �iparűzési adó           

2,2,5            �idegenforgalmi  adó           

2,2,6            �bírság - és pótlék           

2,2,7            �adóhátralékok beszedése           

2,3 Átengedett központi adók           

2,3,1 Ebből: �személyi jövedelemadó helyben maradó része           

2,3,2            �személyi jövedelemadó kiegészítés           

2,3,3            �gépjárműadó           

2,3,4            �termőföld bérbeadásából származó jöv.adó           

2,4 Talajterhelési díj           

2,5 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet )           

2,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja           

2,7 Kamatbevételek           

2,8 Normatív állami hozzájárulás           

2,8,1 Ebből:      állami támogatás           

2,8,2                szja normatív módon elosztott része           

2,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )           

2,9,1 Ebből:      állami támogatás           

2,9,2                szja normatív módon elosztott része           

2,10 Színházi támogatás           

2,11 Csiky Gergely Színház művészeti támogatása           

2,12 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)           

2,13 Áfa megtérülés           

2,14 Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)      

2,15 Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )           

I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)           

II. Tárgy évi felhalmozási  célu bevételek 

1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)           

1,1  Ebből:   � felh.kiadás áfa visszatérülés           

1,2               � értékesített tárgyi eszközök áfá- ja           

1,3               � tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           

1,4               � TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli           

1,5               � egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli           

1,6               � felhalmozási átvétel áh-on kívülről           

2. Önkormányzat  felhalmozási célú bevételei összesen           

2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)           

2,2 Áfa megtérülés                                                             

2,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)           

2,4 Vizi közmű bérleti díj            

2,5 Lakásforgalmazás           

2,6 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet )           

2,7 Privatizációs bevételek           

2,8 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet)           

2,9 Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)           

2,10 Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye           

II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)           

  Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)           

III. Pénzmaradvány   

1.1. Költségvetési szervek működési pénzmaradványa           

1.2.1 Működési önkormányzati pénzmaradvány           

1.2.2 Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye      

2.1. Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa           

2.2. Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány           

  Pénzmaradvány összesen            

IV. Hitelek 

             Felhalmozási célú hitel           

                   ebből: Panel-Plusz hitel           

             Folyószámla hitel           

  Hitelek összesen           

Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)           

                                                 
5 Módosította a 45/2010.(IX.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2010. szeptember 03-tól 
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                                                                                                                        2.számú melléklet                                               
                                                                                                       3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez                                                                                                         

Költségvetés 
Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 

 

Sor-   ………..évi ………… évi ………..évi  ………..évi  ………..évi  

szám Kiadások eredeti ei. módosított ei. terv Számítás számítás 

I. Tárgyévi működési célú kiadások 

1. Költségvetési szervek  működési célú kiadása (3.sz.melléklet)           

1,1 Ebből:�személyi juttatás           

1,2            �munkaadót terhelő járulékok           

1,3            �dologi jellegű kiadás           

1,4            �támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre           

1,5            �működési c. átadás államháztart-on kívülre           

1,6            �ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások           

2 Önkormányzat működési c. kiadásai  összesen(2,1+2,2...+2,5)           

2,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet )           

2,1,1 ebből: �személyi juttatás           

2,1,2            �munkaadót terhelő járulékok           

2,1,3            �dologi jellegű kiadások           

2,1,4            �pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás           

2,1,4,1                Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)           

   = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)           

   = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)           

   = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)           

   = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)           

2,2 Folyószámlahitel  kamata           

2,3 Folyószámlahitel  törlesztése           

2,4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)           

2,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése           

3 Működési célú pótigények, bevételből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások      

I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)           

II. Tárgy évi felhalmozási  célú kiadások 

1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)           

1,1   ebből:  �támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre           

1,2              �felhalmozási c. átadás áh-on kívülre           

1,3               �felújítás           

1,4               �felhalm. kiadások           

2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen           

2,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )           

2,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz. melléklet )           

2,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)           

2,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz. melléklet)           

2,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata           

2,6 Fejlesztési c.hitel  kamata      

2,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz. melléklet )           

2,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet )           

2,8,1 Ebből:   � áfa befizetés           

2,8,2               � felhalmozási c.átadás           

2,8,3               � felújítás, felhalmozás           

2, 9 Bérlakások és garázsértékesítésből  HM-et megillető rész           

2, 10 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )           

3 Felhalmozási célú pótigények, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások      

II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)           

  Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)           

III. Áthúzódó kötelezettségek 

1.1. Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások           

1.2. Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások           

2.1. Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások           

2.2. Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások           

  Pánzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen           

IV. Költségvetési többlet 
              
              

  Költségvetési többlet összesen           

V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 
   Működési és fejlesztési c. hitel törlesztése           

  Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen           

  Kiadások  mindösszesen (I+II+III+IV+V)           

 Létszám összesen (3/a.sz.melléklet )           fő                           
    Ebből: közfoglalkoztattak létszáma      
                közféra létszáma           
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2.számú melléklet 
                                                                                         3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez                                                                       

Beszámoló 
Bevételek és kiadások 
pénzforgalmi mérlege 

Sor-   Eredeti Módosított Teljesítés 
szám Bevételek előirányzat előirányzat (……………..12.31) 

I. Tárgy évi működési célú bevételek 

1 Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)       

1,1 Ebből: �költségvetési szervek működési bevétele (felh.áfa  nélkül)       

1,2,            �TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli       

1,3,            �egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli        

1,4            �működési c.  átvétel áh-on kívülről       

2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen       

2,1 Illetékek       

2,2 Helyi   adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok       

2,2,1 Ebből: �építményadó       

2,2,2            �telekadó       

2,2,3            �kommunális adó       

2,2,4            �iparűzési adó       

2,2,5            �idegenforgalmi  adó       

2,2,6            �bírság - és pótlék       

2,2,7            �adóhátralékok beszedése       

2,3 Átengedett központi adók       

2,3,1 Ebből: �személyi jövedelemadó helyben maradó része       

2,3,2            �személyi jövedelemadó kiegészítés       

2,3,3            �gépjárműadó       

2,3,4            �termőföld bérbeadásából származó jöv.adó       

2,4 Talajterhelési díj       

2,5 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet )       

2,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja       

2,7 Kamatbevételek       

2,8 Normatív állami hozzájárulás       

2,8,1 Ebből:      állami támogatás       

2,8,2                szja normatív módon elosztott része       

2,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )       

2,9,1 Ebből:      állami támogatás       

2,9,2                szja normatív módon elosztott része       

2,10 Színházi támogatás       

2,11 Csiky Gergely Színház művészeti támogatása       

2,12 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)       

2,13 Áfa megtérülés       

2,14 Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)    

2,15 Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet )       

I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)       

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 

1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2.sz.melléklet)       

1,1  Ebből:   � felh.kiadás áfa visszatérülés       

1,2               � értékesített tárgyi eszközök áfá- ja       

1,3               � tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése       

1,4               � TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli       

1,5               � egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli       

1,6               � felhalmozási átvétel áh-on kívülről       

2. Önkormányzat  felhalmozási célú bevételei összesen       

2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)       

2,2 Áfa megtérülés                                                         

2,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)       

2,4 Vizi közmű bérleti díj        

2,5 Lakásforgalmazás       

2,6 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet )       

2,7 Privatizációs bevételek       

2,8 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet)       

2,9 Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)       

2,10 Előző évi vállakozási tevékenység eredménye       

II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)       

  Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)       

III. Pénzmaradvány 

1.1. Költségvetési szervek működési  pénzmaradványa       

1.2.1 Működési önkormányzati pénzmaradvány       

1.2.2 Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye    

2.1. Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa       

2.2. Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány       

  Pénzmaradvány összesen        

IV. Hitelek 

             Felhalmozási célú hitel       

                   ebből: Panel-Plusz hitel       

             Folyószámla hitel       

  Hitelek összesen       

     

Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)       
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                                                                                                        2.számú melléklet                                 
                                                                                         3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez                                                                                          

Beszámoló 
Bevételek és kiadások 
pénzforgalmi mérlege 

Sor-   Eredeti Módosított Teljesítés 

szám Kiadások előirányzat előirányzat (……………..12.31) 

I. Tárgy évi működési célú kiadások 
1. Költségvetési szervek  működési célú kiadások (3.sz.melléklet)       

1,1 Ebből:�személyi juttatás       

1,2            �munkaadót terhelő járulékok       

1,3            �dologi jellegű kiadás       

1,4            �támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre       

1,5            �működési c. átadás államháztart-on kívülre       

1,6            �ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások       
2 Önkormányzat működési c. kiadásai  összesen(2,1+2,2...+2,5)       

2,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet )       

2,1,1 ebből: �személyi juttatás       

2,1,2            �munkaadót terhelő járulékok       

2,1,3            �dologi jellegű kiadások       

2,1,4            �pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás       

2,1,4,1                Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)       

   = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)       

   = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)       

   = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)       

   = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)       

2,2 Folyószámlahitel  kamata       

2,3 Folyószámlahitel  törlesztése       

2,4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)       

2,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése       
3 Működési célú pótigények, bevételből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások    

I Tárgy évi  költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)       

II. Tárgy évi felhalmozási célú kiadások 

1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)       

1,1   ebből:  �támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre       

1,2              �felhalmozási c. átadás áh-on kívülre       

1,3               �felújítás       

1,4               �felhalm. kiadások       

2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen       

2,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet )       

2,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet )       

2,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)       

2,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)       

2,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata       

2,6 Fejlesztési c.hitel kamata    

2,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet )       

2,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet )       

2,8,1 Ebből:   � áfa befizetés       

2,8,2               � felhalmozási c.átadás       

2,8,3               � felújítás, felhalmozás       

2, 9 Bérlakások és garázsértékesítésből  HM-et megillető rész       

2, 10 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet )       

3 Felhalmozási célú pótigények, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások    

II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)       

  Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)       

III. Áthúzódó kötelezettségek 

1.1. Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások    

1.2. Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások    

2.1. Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások    

2.2. Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások    

  Pánzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen    
IV.Költségvetési többlet  

       
       

 Költségvetési többlet összesen      
V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése 

 Működési és fejlesztési célú hitel törlesztése    

 Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen    

  Kiadások  mindösszesen (I+II+III+IV+V)       

 Létszám összesen (3/a.sz.melléklet )           fő                         
    Ebből: közfoglalkoztattak létszáma    
               közféra létszáma    
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3. számú melléklet a 3/2005.(II.28) önkormányzati rendelethez 
Egyszerűített mérleg 

……(év) 
                  (ezer Ft.ban) 

 
  Előző évi   Előző év Tárgyévi    Tárgyév    Előző évi   Előző év Tárgyévi    Tárgyév 

  költség- Auditá- auditált költség- Auditá- auditált    költség- Auditá- auditált költség- Auditá- auditált 

Eszközök vetési lási egysze- vetési lási egysze-  Források vetési lási egysze- vetési lási egysze- 

  beszámoló eltérés rűsített beszámoló eltérés rűsített    beszámoló eltérés rűsített beszámoló eltérés rűsített 

  záró adatai   beszámoló záró adatai   beszámoló    záró adatai   beszámoló 
záró 

adatai   beszámoló 

    (+,-) záró adatai   (+,-) záró adatai      (+,-) záró adatai   (+,-) záró adatai 

                             

                             

A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK              D)   SAJÁT TŐKE             

               l.     Induló tőke             

               2.    Tőkeváltozások             

I.   Immateriális javak                            

II.  Tárgyi eszközök              E)    TARTALÉKOK             

III.  Befektetett pénzügyi eszközök              I.     Költségvetési tartalékok             

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott              II.    Vállalkozási tartalékok             

      eszközök                            

                             

                             

B) FORGÓESZKÖZÖK              F)    KÖTELEZETTSÉGEK             

                             

I.    Készletek              I.    Hosszú lejáratú köt.-ek             

II.   Követelések              II.   Rövid lejáratú köt.-ek             

III.  Értékpapírok              III.  Egyéb passzív pü.elsz.- ok             

IV. Pénzeszközök                            

V.  Egyéb aktív pü. elszámolások                            

                             

Eszközök összesen              Források összesen             

               

         Szita Károly   dr. Kéki Zoltán 

         polgármester   címzetes főjegyző 
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4. sz. melléklet6 
3/2005 (II.28.) önkormányzati rendelethez 

 
Kisebbségi Önkormányzatok 

előirányzata 
1/2 

   
               

Cím Al- Ei. Megnevezés ………………… ………………… ………………… ………………… 
sz. cím csop.   Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat 

  sz.             

                
      Bevételek         
                
19.2. 7. 3. �Költségvetési támogatás         

  3.1.     �� Ebből:központi támogatás          
    3.2.     ��    önkormányzati kiegészítés         
    4.2. �Működési c.átvett pénzeszköz         
    5. �Előző évi pénzmaradvány         
      Bevételek összesen         
                
      Kiadások         
                
    1. �Személyi juttatás         
    2. �Munkaadót terhelő járulékok         
    3. �Dologi jellegű kiadás         
    3,1 ebből :  - pénzmaradvány tartaléka         
    3,2               - dologi kiadás         
    4. �Átadás,egyéb juttatás         
    5. �Felhalmozási kiadások         
    6. Általános tartalék         
    7. Céltartalék         
19.2. 7. 1. Kiadások összesen         
        

I.     Működési célú kiadás         

II.     Felhalmozási célú kiadás         

                                                 
6 Módosította a 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2010. január 1-től. 
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                                                                                                     4. sz. melléklet                                   
                                                                                3/2005 (II.28.) önkormányzati rendelethez              

Beszámoló 
Kisebbségi Önkormányzatok 

előirányzata 
2/2 

 
    

  …………… Kisebbségi Önkormányzat                Eredeti                  Módosított                    Teljesítés  ……………….. Kisebbségi Önkormányzat               Eredeti                   Módosított                 Teljesítés 
  csop.                   előirányzat                   előirányzat                   (…..12.31.)  csop.                   előirányzat      előirányzat                 (……12.31.) 

    

Bevételek Bevételek 

 �Költségvetési támogatás �Költségvetési támogatás 
     �� Ebből:központi támogatás       �� Ebből:központi támogatás  

     ��    önkormányzati kiegészítés      ��    önkormányzati kiegészítés 

 �Működési c.átvett pénzeszköz  �Működési c.átvett pénzeszköz 
 �Előző évi pénzmaradvány �Előző évi pénzmaradvány 

Bevételek összesen Bevételek összesen 

Kiadások Kiadások 

 �Személyi juttatás �Személyi juttatás 
 �Munkaadót terhelő járulékok �Munkaadót terhelő járulékok 
 �Dologi jellegű kiadás �Dologi jellegű kiadás 
 ebből :  - pénzmaradvány tartaléka  ebből :  - pénzmaradvány tartaléka 
               - dologi kiadás                - dologi kiadás 

 �Átadás,egyéb juttatás �Átadás,egyéb juttatás 
 �Felhalmozási kiadások �Felhalmozási kiadások 
 Általános tartalék Általános tartalék 
 Céltartalék Céltartalék 
 Kiadások összesen Kiadások összesen 

Működési célú kiadás Működési célú kiadás 

Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú kiadás 
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5. sz. melléklet 

A 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként 

 
Beszámoló 

 
 
     
    (ezer Ft) 

Megnevezés Eredeti Mód. új Teljesítés Teljesítés 
  előirányzat előirányzat …..12.31. %-a 

I. Működési bevételek:         
   1. Intézményi működési bevételek         
   2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei         
   2.1. Illetékek         
   2.2 Helyi adó         
   2.3. Átengedett központi adók         
   2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         
          
II. Támogatások:         
    1. Önkormányzatok költségvetési támogatása         
    1.1. Normatív támogatások         
    1.2. Központosított előirányzatok         
    1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok          
           Bérkiadásaihoz         
    1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások         
    1.5. Fejlesztési célú támogatások         
          
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:         
    1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 
tőkebevételei         
    3. Pénzügyi befektetések bevételei         
          
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:         
    1. Működési célú pénzeszközök átvétel         
        -ebből OEP-től átvett pénzeszköz         
    2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel         
        - ebből OEP-től átvett pénzeszköz         
          
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok          
     értékesítésének, kibocsátásnak bevétele         
          
VI. Hitelek         
     1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás         
     2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás         
          
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek         
     1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         
     2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele         
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5. sz. melléklet 

A 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként 

 
Költségvetés 

 
 
      
     (ezer Ft) 

Megnevezés …….évi ……. évi …… évi …… évi ……. évi 

  
eredeti 

elői. mód. e.i. terv számítás számítás 

I. Működési bevételek:           

   1. Intézményi működési bevételek           
   2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           
   2.1. Illetékek           
   2.2 Helyi adó           
   2.3. Átengedett központi adók           
   2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek           
            

II. Támogatások:           

    1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           
    1.1. Normatív támogatások           
    1.2. Központosított előirányzatok           
    1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok            
           Bérkiadásaihoz           
    1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások           
    1.5. Fejlesztési célú támogatások           
            

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:           

    1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           
    2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei           
    3. Pénzügyi befektetések bevételei           
            

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:           

    1. Működési célú pénzeszközök átvétel           
        -ebből OEP-től átvett pénzeszköz           
    2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel           
        - ebből OEP-től átvett pénzeszköz           
            

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok            
     értékesítésének, kibocsátásnak bevétele           
            

VI. Hitelek           

     1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás           
     2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás           
            

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek           

     1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele           
     2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele           
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 6. számú melléklet 7 

3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
Költségvetés  

Több éves kötelezettségvállalások 
      ezer Ft. 

Megnevezés Összesen 20.... év 20.... év 20.... év 20.... év Megjegyzés 
    (tárgyév) (tárgyév +1) (tárgyév +n) (végső lejárat)   
  előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat   

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság 
szolgálata:             
              
              
              
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:             
2. Szerződött kötelezettségvállalások:             
              
              
              
              
2. Szerződött kötelezettségek összesen:             
 3. Kezességvállalások             
              
              
              
3. Kezességvállalás összesen:             
1. +2. +3. Összesen:             
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:             
              
              
              
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás 
összesen:             

 

                                                 
7 Megállapította a 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2010. január 1-től. 
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6. számú melléklet  
3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez  

Beszámoló 
Több éves kötelezettségvállalások 

           ezer Ft. 
Megnevezés Összesen 20.... év 20.... év 20.... év 20.... év Megjegyzés 

    (tárgyév) (tárgyév +1) (tárgyév +n) (végső lejárat)   
  előirányzat teljesülés előirányzat teljesülés előirányzat teljesülés előirányzat teljesülés előirányzat teljesülés   

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság 
szolgálata:                       
                        
                        
                        
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:                       
2. Szerződött kötelezettségvállalások:                       
                        
                        
                        
2. Szerződött kötelezettségek összesen:                       
 3. Kezességvállalások                       
                        
                        
                        
3. Kezességvállalás összesen:                       
1. +2. +3. Összesen:                       
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:                       
                        
                        
                        
4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás 
összesen:                       
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7. számú melléklet 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez8 

Költségvetés 
Kimutatás közvetett támogatásokhoz 

    
    
    
   Kedvezményben Közvetett támogatás   

Megnevezés részesülők száma (kedvezmény) 20... évi Indokolás 

    előirányzat   

 I. Helyi adó kedvezmények:       

        
        
 I. Helyi adó kedvezmények összesen:       
 II. Nem lakás bérlemények bérleti díja:       
        
        
        
        
  II. Bérleti díj kedvezmény összesen:     - 

  Mindösszesen     - 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Megállapította a 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése, hatályos 2010. január 1-től. 
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7. számú melléklet 3/2005.(II.28.) önkormányzati rendelethez 

Beszámoló 
Kimutatás közvetett támogatásokhoz 

      
      
      
      
     

Megnevezés 
Kedvezményben 

részesülők száma 
Közvetett támogatás 

20.... évi összege Indokolás 

  tervezett tényleges Tervezett tényleges   

 I. Helyi adó           

            
            
            
            
 I. Helyi adó kedvezmények összesen:           
 II. Nem lakás bérlemények bérleti díja:           
            
            
            
            
  II. Bérleti díj kedvezmény összesen:         - 

  Mindösszesen         - 

      

 


