
TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* 

Település: 
 
 
sorszám Szabályozás tartalma Jogszabály  Teljesítés 

(Igen/Nem) 
Előzmények 
1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról 

(lehetőség)?Ha igen, meghatározta-e ebben a 
felhatalmazás időtartamát? 

Áht. 76.§ (1)-
(2) bekezdés 

 

2. A költségvetési koncepciót a polgármester legkésőbb 
december 15-ig (tekintettel az önkormányzati 
választásokra) a képviselő-testület elé terjesztette-e? 
Bizottságok, kisebbségi önkormányzat véleményét 
csatolták-e a tervezethez? Történt-e egyeztetés a helyi 
kisebbségi önkormányzat elnökével, rendelkezésre 
bocsátották-e a kisebbségi önkormányzat számára a 
tervezéshez szükséges információkat? 

Áht. 70.§ 
Ámr. 35. § (2)-
(3)-(4)-(5)-(6) 
bekezdések 

 

3. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz 
kapcsolódóan tájékoztatta a képviselő-testületet. 

Áht. 79.§ (1)  

A rendelet elfogadása 
4. költségvetését önállóan, rendeletben állapítja meg. Áht. 65. § (1)  
5. Az SZMSZ-nek megfelelő eljárásban készült-e?  Ötv. 18. § (1)  
  

I. ELŐKÉSZÍTŐ ELJÁRÁS  

a.) a rendelettervezet előzetes egyeztetése, véleményeztetése 

1. a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetette-
e a rendelettervezetet, melynek eredményét írásban 
rögzítette? 

Ámr. 36.§ (3)  

2. A kv.-i szervek által véleményezett rendelettervezetet és 
az előző pont eredményét az SZMSZ –ben foglaltak 
szerint a polgármester a bizottságok elé terjeszt-tette-e?  

Ámr. 36.§ (3)  

3. az Ötv. 92/A.§ -92/C. § -ai alapján megtörtént-e és 
csatolták-e a könyvvizsgálói jelentést a R. tervezethez, 
ott ahol kell? 

Ámr. 36.§ (5)  

4. a pénzügyi bizottság (ill. egyéb bizottság, amennyiben 
azt az SzMSz azt előírja) írásban véleményezte-e 
egyeztetett rendelettervezetet? 

Ámr. 36.§ (5)  

5. a pm. kikérte-e a Közokt.tv. 102.§ (11) bekezdésében foglaltak 
szerint a kis. önk. véleményét alapító okirata szerint nemzeti, 
etnikai, kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 
oktatásban, kollégiumi nevelésben közreműködő nevelési-oktatási 
intézmény esetén? 

Kotv. 102.§ 
(12) 

 

6. megtörtént-e a közalkalmazottak illetmény-előmenetele  
fedezetéül szolgáló kv. egyeztetése érdekegyeztető 
fórumban?  

Kjt. 6.§ (3) a)-
b) 
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sorszám Szabályozás tartalma Jogszabály  Teljesítés 
(Igen/Nem) 

b.) az előterjesztés vizsgálata 
1. beterjesztették-e febr. 15-ig? Áht 71.§ (1)  
2  elfogadták-e márc. 17-ig („egyszerű többséggel”)? Áht 72.§  
3. A polgármester a költségvetési rendelet-tervezet 

benyújtásakor előterjesztette azokat a rendelet-
tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat 
megalapozzák  

Áht. 71. (2)   

4. tájékoztatásul a következő mérlegeket és 
kimutatásokat - szöveges indokolással együtt – 
bemutatták-e az adott helyi önkormányzat összes 
bevételét, kiadását 

Áht. 118.§ (1)  

5. tájékoztatásul szöveges indokolással együtt 
bemutatták  az önkormányzat előirányzat felhasználási 
tervét? 

Áht. 118.§ (1)  

6. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
tartalommal: 

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési 
mérlegét,  

Áht. 118.§  

7. az előzőtől elkülönítetten tájékoztatásul bemutatták-e a 
helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, 

Áht. 118.§ (1)  

8. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését 
évenkénti bontásban és összesítve, 

Áht. 118.§ 
Áht. 71.§ (2) 

 

9. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (a 
megfelelő részletezésben)  

ellátottak térítési díjai, lakosság részére nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege, helyi adónál, gépjárműadónál 
biztosított kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként,helyiségek, eszközök hasznosítása 
kedvezménye, mentessége, egyéb nyújtott kedvezmény, vagy 
kölcsön elengedésének összege 

Áht. 118.§ (1) 
c.)  
Ámr. 36.§ (2) 
bek. 

 

    
II. A RENDELET KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEINEK VIZSGÁLATA 

A rendelet tartalmazza-e :  

1. a címrendet? Az önkormányzati költségvetési szervek címeket 
alkotnak. 

Áht. 67.§  

2. a működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek 
és kiadások előirányzatait, ezen belül 

- a személyi jellegű kiadásokat, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat, 
- a dologi jellegű kiadásokat, 
- az ellátottak pénzbeni juttatásait, 
- a speciális célú támogatásokat, 
- a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások 
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú 
kiadások, támogatások) előirányzatait,feladatonként 

 Áht. 69. § (1) 
bek. a) 
Ámr. 36.§ (1) 
bekezdés d.) 
pont 

 

3. Az előző pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek 
és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy 
hiány összegét, 

Áht. 69. § (1) 
bek. b) 
Ámr. 36.§ (1) 
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bekezdés ec.)  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 

előző évek pénzmaradványának igénybevételét, beleértve a 
8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását 
működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 

Áht. 69. § (1) 
bek. c) 

 

5. Az előző ponton túli költségvetési hiány külső 
finanszírozására vagy a b)-c) szerinti költségvetési többlet 
felhasználására szolgáló, a 8/A. § (3) bekezdés a)-b) 
pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú 
műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve 
felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

Áht. 69. § (1) 
bek. d) 

 

6. a költségvetési létszám-előirányzatokat, költségvetési 
szervenként . 

Áht.69.§(1) e) 
Ámr. 36.§ (1) 
bekezdés f.)  

 

 a helyi önkormányzat éves létszámkerete, valamint a 
települési, területi kisebbségi önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek az (1) 
bekezdés a)-d) pont szerinti bevételeit és kiadásait, e) pont 
szerinti létszám-előirányzatait, valamint az önállóan működő 
költségvetési szerveinek kiemelt előirányzati csoportosítású 
költségvetési kereteit, létszámkereteit elkülönítetten  

 

7. 

és önkormányzati szinten összesítve is 

(Áht. 69.§ (2) 
bek) 

 
8. Az önkormányzat és költségvetési szervei  bevételeit 

forrásonként (az államháztartásért felelős miniszter 
tájékoztatójában foglaltak szerint, főbb jogcímcsoportok 
szerinti bontásban)  

Ámr. 36.§(1) a.)  

9. az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, 
fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, 
kiemelt előirányzatonként részletezve 

Ámr. 36.§(1) b.) 
 

 

10. felújítási előirányzatokat célonként Ámr. 36.§(1) c.)  
11. felhalmozási kiadások feladatonként (felhalmozási 

költségvetésen belül beruházások, felújítások, egyéb 
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatai)   

Ámr. 36.§ (1) 
d.), Áht. 69.§ 
(1) a.)   

 

11. az önkormányzati hivatal költségvetését, feladatonként Ámr. 36.§(1) 
e.) 

 

 12. külön tételben: 
- Általános tartalék 
- Céltartalék 

Ámr. 36.§(1) 
ea, eb.) 
Áht. 73.§ (1) 
bekezdés 

 

13. - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 
előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 
működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 

Ámr. 36.§(1) 
ed.) 

 

14. - az előző ponton kívüli költségvetési hiány külső 
finanszírozására vagy a költségvetési többlet 
felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek 
bevételei, kiadásai működési, illetve felhalmozási cél 
szerinti tagolásban 

Ámr. 36.§(1) 
ee) 

 

15. a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata; Ámr.36.§(1)g.)  
16. többéves kihatású feladatok előirányzatait éves bontásban Ámr. 36.§(1)h)  
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17. elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozatát  

Ámr. 36.§(1) 
j.), Áht. 65.§ 
(3) 

 

18. előirányzat-felhasználási ütemtervet Ámr.36.§(1)k.)  
19. elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló 

programok, projektek, bevételeit, kiadásait, 
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulás 
összegét 

Ámr. 36.§(1) 
l.) 

 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSE 
1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, 

költségvetési határozatban állapította meg(legkésőbb 
február 10-ig)? Az elnök terjesztette a testület elé? 

Áht. 65. § (2) 
bek 

 

2. Tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket? Áht. 69.§(1)-
(2),  

 

 

 
 
 

 

3. a működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek 
és kiadások előirányzatait, a működésin belül 

- a személyi jellegű kiadásokat, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat, 
- a dologi jellegű kiadásokat, 
- az ellátottak pénzbeni juttatásait, 
- a speciális célú támogatásokat, 

- felhalmozásin belül a helyi önkormányzat által kijelölt 
felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb 
felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatait, 

Áht. 69.§ (2) 
Áht. 69. § (1) 
bek. a), Ámr. 
36.§ (1) a-
e.), h-i.), k.) 
pontok 

 

4. Az előző pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és 
kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy 
hiány összegét, előző évek pénzmaradványának 
igénybevételét, hiány finanszírozásának egyéb módját 

Áht. 69.§ (2) 
Áht. 69. § (1) 
bek. b)-d) 

 

5. a költségvetési létszám-előirányzatokat. Áht. 69.§(1) 
e) 

 

 
1. Együttes ülésen döntöttek-e a körjegyzőség 

költségvetéséről, a döntést határozati formában hozták-e ?  
Ámr. 38.§ 
(3) 
 

 

2. A körjegyzőség mint költségvetési szerv költségvetése – a 
körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat 
költségvetésében - szerepel-e? 

Ámr.38.§ (1)  

sorszám Szabályozás tartalma  Jogszabály Teljesítés 
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZABÁLYOK  

A rendelet tartalmazza-e a következő kötelező és lehetséges szabályozási kérdéseket: 
1. a költségvetési többlet felhasználásának módját? 

(hatáskör és összeghatár) 
Áht. 8/A;  

2. a költségvetési hiány fedezetének módját? 
(értékpapír, hitel, szabd p.eszköz, ÖNHIKI, egyéb) 

Áht. 8/A;  

3. a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket?* 
(összeghatárok megjelölése) 

Áht. 75.§  

4. 
(lehetőség) 

önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szerve 
tekintetében az előirányzatok megváltoztatásának 
szabályait rögzítették? 

Ámr. 68.§ (1) 
bek. 
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5. 
(lehetőség) 

Előirányzat, létszámkeret-átcsoportosítás kereteit, 
és hatásköröket?* 

Áht. 74.§ 
(1)(2) 

 

6. 
(lehetőség). 

tartalék feletti rendelkezési jogot? 
(hatáskör és összeghatár) 

Áht. 73.§ (3)  

 
Áhtt:az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
Ámr.: az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 
Kotv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény   
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
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