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 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítésérõl 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselõ-testülete az 
Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítésérõl, az államháztartásról szóló 
-többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény, a számvitelrõl szóló 2003. évi LXXXV. 
törvénnyel módosított 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet elõírásai alapján a következõ rendeletet alkotja: 

1. § Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 
67. §-ának elõírásai szerint az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – jelen 
rendelet mellékleteinek megfelelõen – az önkormányzat költségvetési szervei címeket 
alkotnak. A törvény elõírásai szerint a kiadások és bevételek szintén címenként jelennek meg. 
A költségvetés összeállításakor a tervezésben résztvevõk a címrend szerinti sorrendet 
kötelesek használni. 

2. § A költségvetési rendeletben szerepelnie kell e rendelet mellékletében szereplõ 
táblázatoknak, ezen belül a Polgármesteri Hivatalnál használatos szakfeladatok kiadási 
kiemelt elõirányzatainak, az intézményekre vonatkozóan a bevételi és kiadási kiemelt 
elõirányzatoknak, valamint az intézményi létszámadatoknak. A kiadási  elõirányzatok között 
és a létszámadatoknál mint intézményt a Polgármesteri Hivatalt is meg kell jeleníteni. 

3. § Az intézmények jogosultak a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt 
elõirányzatokon belül saját hatáskörben gazdálkodni ill. átcsoportosításokat végezni, 
ugyanakkor a Képviselõ-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg a kiemelt 
elõirányzatok közötti átcsoportosítás szabályait. Az eredeti elõirányzathoz képest év közben 
bekövetkezett változásokat az intézmények kötelesek a soron következõ költségvetés 
módosításakor elõirányzatosítani. 

4. § A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát a számvitelrõl szóló 2003. évi LXXXV. 
törvénnyel módosított 2000. évi C. törvény 22-95. §-ai és a törvény 1. sz. melléklete szerint, 
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 14-26. §-ai és a Korm. rend. 1. sz. 
melléklete szerint kell meghatározni.  

5. § A társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a céltartalék táblákban az elõzõ 
évi jogcímek önálló sorként jelenjenek meg és bõvüljenek az új jogcímekkel. 

6. § A tájékoztató táblákat a költségvetés fõtábláival egyidõben kell a képviselõknek 
eljuttatni. 
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Záró rendelkezés 

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évi költségvetés 
összeállításakor kell elõször alkalmazni. 

(2) Az önkormányzat szakfeladatainak és intézményhálózatának változásait követõen –
ideértve a gazdálkodási jogosultság változásait is – a címrendbeli változásokat 30 napon 
belül a jelen rendelet mellékletein át kell vezetni. 

 
Budapest, 2004. január 29. 

Erdõsné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z õ polgármester 

Általános indokolás 

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi 
XXXVIII. törvény  65., 67., 69. és 118. §-ának rendelkezései miatt van szükség. 

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz: Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 
65., 67. §-ának elõírásai alapján a helyi önkormányzatnak költségvetési rendeletében 
címrendet kell kialakítania. 

a 2. §-hoz: A költségvetési rendeletben szereplõ táblázatokat határozza meg az Áht 69. §-a 
alapján.  

a 3. §-hoz: Az intézmények gazdálkodási jogosultságát rögzíti.  
a 4. §-hoz: Az Áht. 118. §-a alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének 

elõterjesztésekor, illetõleg zárszámadáskor a Képviselõ-testület részére tájékoztatásul be kell 
mutatni az összes bevételt, kiadást, finanszírozást és pénzeszköz változást; a helyi 
önkormányzatok összevont mérlegeit (a tervezéskor elõzetes adatok, a zárszámadáskor a 
tényleges adatok alapján); zárszámadáskor a vagyonkimutatást, valamint szöveges indoklással 
együtt a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését évenkénti bontásban, valamint 
összesítve, és a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) 
tartalmazó kimutatást. 

az 5. §-hoz: Arról rendelkezik, hogy a 2.2. és a 10.sz. tábláknak tartalmaznia kell az elõzõ 
idõszak adatait is. 

a 6. §-hoz: Arról rendelkezik, hogy a tájékoztató táblákat a költségvetés fõtábláival 
egyidõben kell a Képviselõ-testület elé terjeszteni. 

a 7. §-hoz: A rendelet hatályba lépésérõl rendelkezik, valamint a címrendben történt 
változások átvezetésének határidejét és módját szabályozza. 

 
Budapest, 2004. január 29. 
 

Erdõsné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z õ polgármester 
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. február 3. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                 j e g y z ő 
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