
SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2006. évi 9. (05.31.) RENDELETE 
 

a költségvetéskor és zárszámadáskor bemutatott mérlegek, kimutatások tartalmáról. 
 

Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 118 §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestületére, szerveire és az 
általa működtetett részben önállóan és részben  gazdálkodó költségvetési szervekre. 
 

Részletes rendelkezések 
 

2. §. 
 

Sirok Község Önkormányzata  költségvetési rendelet tervezete  előterjesztésekor az alábbi 
mérlegeket, kimutatásokat kell elkészíteni: 

− az önkormányzat összes tervezett  bevételét, kiadását, finanszírozását és 
pénzeszközének változását, 

− a hitelek állományát, 
− összevont mérleget, 
− helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, 
− többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és 

összesítve, 
közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 
 

3. §. 
 

Sirok Község Önkormányzata  zárszámadási rendelet tervezete  előterjesztésekor az alábbi 
mérlegeket, kimutatásokat kell elkészíteni: 

− az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének 
változását, 

− a hitelek állományát, 
− összevont mérleget, 
− helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, 
− önkormányzat vagyonkimutatását,  
− többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és 

összesítve, 
− közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. 

 
4. §. 
 

A hitelek kimutatása az alábbi adattartalommal készüljön: 
− hitel megnevezése, összege, lejárat éve 
− összes hitel 

 



5. §. 
 

Az önkormányzat mérlege az alábbiakat tartalmazza: 
- bevételi oldala: működési bevételek bevételi fajtánként, átengedett 

központi adók, normatív állami támogatások, egyéb támogatások, 
átvett pénzek, pénzmaradvány 

- kiadási oldala: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő 
járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, 
támogatások, fejlesztési kiadások, tartalékok. 

 
6. §. 
 

A többéves kihatással járó döntések kimutatása az alábbiakat tartalmazza: 
- a cél megnevezése, a költsége évenkénti bontásban, összesítés. 

 
7. §. 
 

Az önkormányzat vagyon kimutatása a következőket tartalmazza: 
- az önkormányzat vagyonát a következő csoportosításban: szellemi 

termékek, ingatlanok forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes 
és vállalkozói vagyon szerinti csoportosításban, gépek, berendezések, 
járművek, folyamatban lévő beruházások, üzemeltetésre átadott 
vagyon, készletek, követelések, pénzeszközök, átfutó elszámolások, 
tartalékok, kötelezettségek, 

- a vagyontárgy megnevezését, nettó és bruttó értékét. 
 

8. §. 
 

A közvetett támogatásokról készült kimutatást az alábbi bontásban  kell elkészíteni: 
- adóelengedések, adókedvezmények adófajtánkénti összegét és 

összesítést.  
 

9. §. 
 

A többéves kiihatással járó döntések, valamint a közvetett támogatásokról készült 
kimutatáshoz szöveges indokolást kell készíteni.  
 

Hatálybalépés 
 

10. §. 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
 
 
S i r o k,  2006. május 31. 
 
 
                          Lakatos István                           Tarjányi Lászlóné  
                          polgármester                                   körjegyző 
 


