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Egyéb elıterjesztés 

Békés Város Képviselı-testülete 
2009. január 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 118. §-
ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselı testületének rendeletet kell 
alkotnia a költségvetést és a zárszámadási beszámolót alkotó mérlegek és kimutatások tartalmi 
követelményérıl. 
Az Áht. hivatkozott szakasza szerint a táblázatokat úgy kell összeállítani, hogy a képviselı-
testület tájékozódhasson a következıkrıl: 
A költségvetés elıterjesztésekor szöveges indoklással, 

• Az összes bevétel és az összes kiadás elıirányzatáról  
• Elıirányzat felhasználási ütemtervérıl 
• Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegérıl (mőködési és felhasználási célú) 
• A több éves kihatással járó döntések számszerősítésérıl évenkénti bontásban 
• A közvetett támogatásokról  

A zárszámadás elıterjesztésekor szöveges indoklással, 
• Az összes bevétel és az összes kiadás elıirányzatáról és azok teljesítésérıl 
• Elıirányzat felhasználási ütemtervérıl 
• Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegérıl (mőködési és felhasználási célú) 
• A több éves kihatással járó döntések számszerősítésérıl évenkénti bontásban 
• A közvetett támogatásokról  
• A vagyon kimutatásáról 
• Az adósságállományról lejárat, eszköz és hitelezık szerinti bontásban 

 
Békés Város Képviselı-testülete 39/2005. (XII. 16.) rendeletében már megállapította a 

mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeit, de a hivatkozott rendeletet az idı közben 
bekövetkezett jogszabályi változások miatt hatályon kívül kell helyezni, és célszerő új rendeletet 
alkotni.  
 
Az alábbi változtatásokra kerülne sor: 
 

1. A mellékleteket jellegüknek megfelelıen csoportba rendeztük, a költségvetés és 
zárszámadás szempontjait figyelembe véve újra sorszámoztuk 
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2. Közbeiktatunk egy 2/A. számú „Békés Város Önkormányzatának létszámkerete és 
teljesítésének alakulása” elnevezéső mellékletet, amely szerkezetében összhangot teremt 
a kincstári beszámoló létszámadataival, valamint tartalmazza az egyes szociális és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény 38. §-a 
alapján közfoglalkoztatásban résztvevık létszám kimutatását. 

3. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 
2009. január 1-tıl hatályos 22. sz. mellékletének módosítása alapján készítettük el az 
önkormányzat adósságállományának alakulását bemutató kimutatást. 

 
Az Áht 118. §-a és az Áhsz. 22. sz. melléklete alapján elkészített mérlegek és kimutatások 

tartalmáról szóló rendelet-tervezet elıírja, hogy mely mellékletként elfogadott táblázatot kell a 
költségvetés, évközi beszámolók, és a zárszámadás elıterjesztésekor alkalmazni. A bemutatott 
táblák alkalmazása lehetıséget nyújt a képviselı-testületnek, hogy Békés Város 
Önkormányzatának gazdálkodásáról megfelelı módon tájékozódhasson. 

A rendeletben a költségvetéshez és a végrehajtásához (zárszámadás) kapcsolódó 
mellékleteket és kimutatásokat egységes szerkezetbe – jellegüknek megfelelı csoportosításba – 
rendeztük. Ahol indokolt volt új mellékletet iktattunk be, egyrészt a jobb áttekinthetıség, 
másrészt jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében.  

A költségvetéssel illetve a beszámolókkal közös sorszámú, pénzforgalmi jellegő mellékletek 
alkalmazásuk során az elıterjesztés témájának (költségvetés vagy beszámoló) megfelelıen 
elıirányzat és teljesítés adatokat tartalmaznak majd. 

Javasoljuk a Képviselı-testületnek a korábbi 39/2005. (XII. 16.) rendelete hatályon kívül 
helyezését, és új rendelet megalkotását. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Békés, 2009. január 10. 
 
 
 
…………………………………. 
 Jogi ellenjegyzı 
 
 
…………………………………. 
 Pénzügyi ellenjegyzı 
 

Izsó Gábor 
polgármester 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

…/2009. (…….) 
r e n d e l e t e 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉRLEGEK ÉS KIMUTATÁSOK TARTALMI 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 118. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

E rendelet elıírásait Békés Város Önkormányzatának költségvetésére, a költségvetés 
végrehajtásáról készült évközi beszámolókra és a zárszámadásra kell alkalmazni. 
 

2.§ 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete költségvetési és zárszámadási beszámolóinak 
kötelezı mellékleteként alkalmazandó mérlegeket és kimutatásokat a felsorolt mellékletek szerint 
hagyja jóvá. 
 
(1) Békés Város költségvetéséhez csatolandó mellékletek:  

1. sz., 2. sz., 2/A. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6-6/D. sz., 7/A. sz., 7/B. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 
10/A. sz.  

 
(2) Békés Város I. féléves beszámolójához és I-III. negyedéves tájékoztatójához csatolandó 

mellékletek:  
1. sz., 2. sz., 2/A. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 7/A. sz., 7/B. sz. 

 
 (3) Békés Város zárszámadásához csatolandó mellékletek:  

1. sz., 2. sz., 2/A. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6-6/D. sz., 7/A. sz., 7/B sz., 8. sz., 9.sz., 10-10/A. 
sz., 11. sz., 12-12/B. sz., 13. sz., 14. sz., 15. sz., 16. sz., 17.sz., 18.sz., 19. sz. 

 
3. § 

 
(1) E rendeletben foglaltakat a 2008. évi zárszámadás elkészítésénél is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 39/2005. (XII. 16.) KT 
rendelet hatályát veszti.  
 
 
Békés, 2009. január 10. 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka Izsó Gábor 
 jegyzı polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2009. január 30-án. 

 



1. sz. melléklet

ezer Ft-ban
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Megnevezés
Intézményi 
mőködési 
bevételek

Önkormányzat 
sajátos 

mőködési 
bevételei

Önkormányzat 
költségvetési 
támogatása

Felügyeleti 
szervtıl kapott 
támogatások

Felhalmozási és 
tıkejellegő 
bevételek

Véglegesen 
átvett 

pénzeszközök

Támogatási 
kölcsönök 

visszatérülése
Hitelek

Elızı évi 
pénzmaradvány

Bevételek 
összesen

Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelıintézet
Szociális Szolgáltató Központ

Kistérségi Iskola
Óvoda

Kulturális Központ

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár

Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen:

Békés Város Önkormányzata …... évi kiemelt bevétele i



2. sz. melléklet

ezer Ft -ban

1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelıintézet

1 1 Szociális Szolgáltató Központ

2 Kistérségi Iskola

3 Óvoda

4 Kulturális Központ

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum

4 2 Könyvtár

Intézmények összesen:

5 Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen:
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Békés Város Önkormányzata …... évi kiemelt kiadásai

Megnevezés
Személyi 
jellegő 
kiadások

Munkaadót 
terhelı 
járulékok

Tartalékok
Hitel 

visszafizetés
Kiadások 
összesen

Felhalmozási 
kiadások, 

támogatások

Szociális 
ellátások

Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások

Pénzeszköz 
átadások, egyéb 
támogatások



2/A. sz. melléklet

I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munk avállalók
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1
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 0 0 0

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 0 0 0

2 Kistérségi Iskola 0 0 0

3 Kistérségi Óvoda 0 0 0

4 Kulturális Központ 0 0 0

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 0 0 0

4 2 Könyvtár 0 0 0

Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5 Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen közfoglalkoztatottak: 0 0 0

A 2008. évi  CVII. törvény 36. §-a alapján közfogla lkoztatottak

C
ím
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A
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Megnevezés

Eredeti  terv Módosított   terv Teljesítés

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete  és teljesítésének alakulása

C
ím
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A
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ím
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m

Megnevezés

Létszámkeret (Átlaglétszám  )

Eredeti  terv Módosított   terv Teljesítés



3. sz. melléklet 

ezer Ft -ban

fıfogl.
rész. 
fogl.

össz.

Kisegítı mg. szolgáltatások.( Parkf.)
Könyv és zenemő kiadás
Helyi közutak, hidak lét. és felújítása
Épület fenntart. és korszerősítés
Üdültetés
Munkahelyi vendéglátás
Utak, hidak üzemelt. és fennt.
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.
Önkormányzati igazgatás
Helyi kisebbségi önkormányzatok
Települési vízellátás és vízm.véd.
Polgári védelmi feladatok
Önkorm.int.ellátó és kisegítı szolg.
Város - községgazdálkodás
Közvilágítás
Egészségnevelési feladatok

Tartalékok
Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások

Pénzeszköz 
átadások, egyéb 
támogatások

Békés Város Polgármesteri Hivatala ….. évi kiadási elıirányzata

Megnevezés
Hitel vissza- 

fizetés
Kiadások 
összesen

Felhalmozási 
kiadások, 

támogatások

Létszámkeret /fı/ 
(átlaglétszám)

Személyi 
jellegő 
kiadások

Szociális 
ellátások és 

egyéb 
juttatások

Munkaadót 
terhelı 
járulékok



3. sz. melléklet 

folytatása
ezer Ft-ban

fıfogl.
rész. 
fogl.

össz.

Oktatási célfeladat
Házi orvosi szolg.
Állategészségügyi feladatok
Rendsz.gyermekvédelmi tám.
Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeni szociális ellátások
Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát.
Belvíz - szennyvíz elv.
Köztisztasági szolgáltatás
Sportintézmények, sportlét. mők.
Máshová nem sorolt sport tev.
Máshová nem sorolt kult.tev.
TÜSZSZI
Fürdı és strandszolgáltatás
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás
Kiadási elıirányzatok összesen

 

Kiadások 
összesen

Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások

Pénzeszköz 
átadások, egyéb 
támogatások

Szociális 
ellátások és 

egyéb 
juttatások

Tartalékok
Hitel vissza- 

fizetés
Megnevezés

Létszámkeret /fı/ 
(átlaglétszám) Személyi 

jellegő 
kiadások

Munkaadót 
terhelı 
járulékok

Felhalmozási 
kiadások, 

támogatások



4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés

A.

I.

I. 0 0 0
II.

II. 0 0 0
III.

III. 0 0 0
IV.

IV. 0 0 0
A. 0 0 0

B.
I. 0 0

II. 0 0

III. 0 0

IV. 0 0

V. 0 0

VI. 0 0

VII. 0 0

VIII. 0 0

B. 0 0
C.
I. 0 0

0 0

C. 0 0
D.

0 0

0 0 0Felhalmozási el ıirányzatok mindösszesen: A+B+C+D

Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások össz esen (1+…6):
Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök , kölcsönök, tulajdoni 
részesedést jelent ı befektetések összesen (1+…9.):

Polgármesteri Hivatal összesen:

Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások 
Szociális Szolgáltató Központ összesen:

Könyvtár összesen:

Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések öss zesen (I.+...VIII.):

Jantyik Mátyás Múzeum összesen:

Kulturális Központ összesen:

Kistérségi Óvoda összesen:

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

Kistérségi Iskola összesen:

ebbıl:
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendel ıintézet összesen:

Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések
Polgármesteri Hivatal összesen:
ebbıl:

Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.):
A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen  (I.+II.+III.+IV.):

Pályázatos beruházások összesen (1.+…9):
Kölcsönök, átadott pénzeszközök

Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…5):
Pályázatos beruházások

Áthúzódó feladatok összesen (1+…5):
Tárgyévi fejlesztések, felújítások

Áthúzódó feladatok

Megnevezés
elıirányzat

A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok
Beruházások - felújítások

Békés Város Önkormányzata
………  évi felhalmozási elıirányzata

feladatonkénti bontásban



5.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Elıirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B.

C. Tartalékok  mindösszesen:(A+B)

Fejlesztési céltartalékok

Mőködési céltartalékok

Békés Város Önkormányzata 
…….... évi tartalék el ıirányzata

feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS

Általános tartalék összesen:( 1+…15)

Céltartalék összesen:(1+…17)



6. sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. 1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok
3.

2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési  támogatása és 
átengedett személyi jövedelemadó bevétele

4. Mőködési célú pénzeszköz átadás, 
egyéb támogatás

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások
5. Hitelfelvétel 6. Hiteltörlesztés
6. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 

igénybevétele
7. Tartalékok

7. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele

8. Mőködési célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése

9. Mőködési célú bevételek mindösszesen:
10. Mőködési célú kiadások 

mindösszesen:

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő 

bevételei
1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 

törlesztése
4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 4. Tartalékok
5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 

igénybevétele
5. Hitel törlesztés

6. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 
igénybevétele

6.

7 Fejlesztési célú hitel felvétele
8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 7. Értékpapírok vásárlása
9.

Értékpapír beváltás, értékesítés
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 

egyéb támogatás
10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel 

hozamai
11. Felhalmozási célú bevételek összesen:

12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:
10. Önkormányzat kiadásai 

mindösszesen:

9. Felhalmozási célú kiadások összesen:

Értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA befizetés 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Intézményi mőködési bevételek. Levonva a 
felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített 
tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 

(levonva az értékesített tárgyi eszközök 
és immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés és kamat kifizetés)

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások a lakulását 
külön bemutató mérleg

MÉRLEG

I. Mőködési bevételek és kiadások

Kiegyenlítı,függı, átfutó kiadások9.Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek8.



6/A.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. 1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok
3.

2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési  
támogatása és átengedett személyi 
jövedelemadó bevétele

4.
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás, egyéb támogatás

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Mőködési célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

6. Tartalékok

6. Mőködési célú bevételek 
mindösszesen:

7. Mőködési célú kiadások 
mindösszesen:

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. Önkormányzatok felhalmozási és 

tıkejellegő bevételei
1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-

val együtt)

2. Fejlesztési célú támogatások 
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 

együtt )
3. Felhalmozási célú pénzeszköz 

átvétel
3. Felhalmozási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése

4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése
5. Felhalmozási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele
6. Felhalmozási célú elızı évi 

pénzmaradvány igénybevétele
5.

Értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés

7. Felhalmozási célú bevételek 
összesen:

6. Felhalmozási célú kiadások 
összesen:

8. Önkormányzat bevételei 
mindösszesen:

7. Önkormányzat kiadásai 
mindösszesen:

Intézményi mőködési bevételek. 
Levonva a felhalmozási ÁFA 
visszatérítések, értékesített tárgyi 
eszközök és immateriális javak 
ÁFA-ja

Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások (levonva az 
értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés és kamat kifizetés)

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 
alakulását külön bemutató mérleg

4. Tartalékok

(Cigány Kisebbségi Önkormányzat)
MÉRLEG

I. Mőködési bevételek és kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások



6/B. sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. 1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok
3.

2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési  
támogatása és átengedett személyi 
jövedelemadó bevétele

4.
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás, egyéb támogatás

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Mőködési célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

6. Tartalékok

6. Mőködési célú bevételek 
mindösszesen:

7. Mőködési célú kiadások 
mindösszesen:

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. Önkormányzatok felhalmozási és 

tıkejellegő bevételei
1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-

val együtt)
2.

Fejlesztési célú támogatások 
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 

együtt )
3. Felhalmozási célú pénzeszköz 

átvétel
3. Felhalmozási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése

4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése
5. Felhalmozási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele

6.
Felhalmozási célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

5.
Értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés

7. Felhalmozási célú bevételek 
összesen:

6.
Felhalmozási célú kiadások 
összesen:

8. Önkormányzat bevételei 
mindösszesen:

7.
Önkormányzat kiadásai 
mindösszesen:

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 
alakulását külön bemutató mérleg

MÉRLEG

I. Mőködési bevételek és kiadások

4. Tartalékok

(Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Intézményi mőködési bevételek. 
Levonva a felhalmozási ÁFA 
visszatérítések, értékesített tárgyi 
eszközök és immateriális javak 
ÁFA-ja

Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások (levonva az 
értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés és kamat kifizetés)



6/C sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. 1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok
3.

2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési  
támogatása és átengedett személyi 
jövedelemadó bevétele

4.
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás, egyéb támogatás

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Mőködési célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

6. Tartalékok

6. Mőködési célú bevételek 
mindösszesen:

7. Mőködési célú kiadások 
mindösszesen:

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. Önkormányzatok felhalmozási és 

tıkejellegő bevételei
1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-

val együtt)
2.

Fejlesztési célú támogatások 
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 

együtt )
3. Felhalmozási célú pénzeszköz 

átvétel
3. Felhalmozási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése

4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése
5. Felhalmozási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele

6.
Felhalmozási célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

5.
Értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés

7. Felhalmozási célú bevételek 
összesen:

6.
Felhalmozási célú kiadások 
összesen:

8. Önkormányzat bevételei 
mindösszesen:

7.
Önkormányzat kiadásai 
mindösszesen:

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 
alakulását külön bemutató mérleg

MÉRLEG

I. Mőködési bevételek és kiadások

4. Tartalékok

(Német Kisebbségi Önkormányzat)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Intézményi mőködési bevételek. 
Levonva a felhalmozási ÁFA 
visszatérítések, értékesített tárgyi 
eszközök és immateriális javak 
ÁFA-ja

Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások (levonva az 
értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés és kamat kifizetés)



6/D. sz.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. 1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok
3.

2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési  
támogatása és átengedett személyi 
jövedelemadó bevétele

4.
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás, egyéb támogatás

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Mőködési célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

6. Tartalékok

6. Mőködési célú bevételek 
mindösszesen:

7. Mőködési célú kiadások 
mindösszesen:

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése
1. Önkormányzatok felhalmozási és 

tıkejellegő bevételei
1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-

val együtt)
2.

Fejlesztési célú támogatások 
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 

együtt )
3. Felhalmozási célú pénzeszköz 

átvétel
3. Felhalmozási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése

4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése
5. Felhalmozási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele

6.
Felhalmozási célú elızı évi 
pénzmaradvány igénybevétele

5.
Értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés

7. Felhalmozási célú bevételek 
összesen:

6.
Felhalmozási célú kiadások 
összesen:

8. Önkormányzat bevételei 
mindösszesen:

7.
Önkormányzat kiadásai 
mindösszesen:

Intézményi mőködési bevételek. 
Levonva a felhalmozási ÁFA 
visszatérítések, értékesített tárgyi 
eszközök és immateriális javak ÁFA-
ja

Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások (levonva az 
értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak utáni ÁFA 
befizetés és kamat kifizetés)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

4. Tartalékok

(Román Kisebbségi Önkormányzat)
MÉRLEG

I. Mőködési bevételek és kiadások

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 
alakulását külön bemutató mérleg



6/E. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Sor-
szám

2008. évi 
elıirányzat

2009. évi 
változás %

2009. évi 
irányszám

2010. évi 
változás %

2010. évi 
irányszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
…………………... évi alakulását bemutató mérleg

(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

Megnevezés

Intézményi mőködési bevételek

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása 

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Hitelek

Elızı évi pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Személyi jellegő kiadások

Munkaadót terhelı járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

Szociális ellátások és egyéb juttatások

Felújítások

Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalékok

Hitel visszafizetés

Kiadások összesen:



7/A. sz. melléklet

Bevételek
Elıirányzat 
összesen

I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó I X. hó X. hó XI. hó XII. hó

Intézményi mőködési bevételek

Önkormányzat sajátos mőködési 
bevételei
Önkormányzat költségvetési 
támogatása

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Hitelek

Elızı évi pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Békés Város Önkormányzata ….. évi el ıirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban



7/B. sz. melléklet

Kiadások
Elıirányzat 
összesen

I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó I X. hó X. hó XI. hó XII. hó

Személyi jellegő kiadások

Munkaadót terhelı járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Pénzeszköz átadások, egyéb 
támogatások

Szociális ellátások és egyéb juttatások

Felhalmozási kiadások, támogatások

Tartalékok

Hitel visszafizetés

Kiadások összesen:

Békés Város Önkormányzata ……….. évi el ıirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK

ezer Ft-ban



7/C. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Bevétel Kiadás Egyenleg
1. 2. 3. 4. 5. 6 (2+5) 7. 8. 9.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Korrigált záróHónap
Nyitó 

pénzállomány
Pénzforgalmi Záró 

pénzállomány
Hitel  felvétel Hitel egyenleg

Békés Város Önkormányzata ……….. évi likviditási ter ve



8. sz. melléklet

ezer Ft-ban

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

8. 0

9. 0

10. 0

11. 0

12. 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú, forintban fenálló kötelezettségek évenkénti 
törleszt ı részlete összesen (1+3+5+7+9+11)

14.

Hosszú lejáratú, devizában fenálló kötelezettségek évenkénti 
törleszt ı részlete összesen (2+4+6+8+10+12)

-ebbıl svájci frankban fenálló kötelezettségek

Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek

Forintban felvett mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

Devizában felvett mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

Tarozások mőködési célú forintban kibocsátott kötvényekbıl

Tartozások mőködési célú devizában (svájci frank) kibocsátott 
kötvényekbıl

7.

Forintban felvett beruházási  és fejlesztési hitelek

Szennyvízberuházás II/1. ütem

Szennyvízbereruházás II/2. ütem

Szennyvízberuházás II/3. ütem

Szennyvízberuházás II/4. ütem

Szennyvízberuházás III. ütem

Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök

Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök

Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekbıl

Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekbıl

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenk énti alakulása évenkénti bontásban
S

or
sz

ám

Feladat
Adósságállomány törleszt ı részlete

Összesen



9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege

Magánszemélyek 
kommunális adója

Mentesség

Helyi iparőzési adó
 ……….EFt alatti 
adóalap

Szakmunkástanuló

Iparmővész Pályakezdı alk.

İstermelı Alkalm. létsz. növ.

Összesen:

ezer Ft-ban

Összesen

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

Összesen:

Támogatás jogcíme

Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Békés Város Önkormányzata …….... évi közvetett támo gatásai

Támogatás 
kedvezményezettje 

(csoportonként)

Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény

Összesen



10. sz. melléklet

adatok: fıben

Fıfogl. Részfogl. Fıfogl. Részfogl.

Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelıintézet
Szociális Szolgáltató Központ
Eötvös József Általános Iskola
Karacs Teréz Általános iskola
Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskola
Óvoda
Általános Mővelıdési Központ
Jantyik Mátyás Múzeum
Könyvtár
Kistérségi Iskola
Kulturális Központ
Jantyik Mátyás Múzeum
Könyvtár
Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen:

Békés Város Önkormányzata  ……….. december 31-i  fog lalkoztatási mutatói
(Tájékoztató adatok)

Munkajogi zárólétszám 12.31-én

C
ím

sz
ám

A
lc

ím
sz

ám

Betöltetlen álláshelyek 12.31-énMegnevezés
Átlaglétszám (8 órás 

foglalkoztatásra átszámítva)

Tényleges létszám 12.31-én



10/A. sz. melléklet

Intézmény megnevezése Munkaköri csoport
Besorolási 

osztály
Fizetési 
fokozat

Betöltetlen 
álláshelyek

Kistérségi Iskola

Polgármesteri Hivatal

adatok: fıben

Békés Város Önkormányzata …….... december 31-i
betöltetlen álláshelyek részletezése



11. sz. melléklet

forintban

mutatósz.
állami 

hozzájárulás
mutatósz.

állami 
hozzájárulás

mutatósz.
állami 

hozzájárulás
mutatósz.

állami 
hozzájárulás

mutatósz.
állami 

hozzájárulás  
11=9-(3+5+7)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Összesen:

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény 
szerint)

Költségvetési törvény alapján 
feladatátvétellel/átadással 

korrigált július 31-ig október 15.

Évközi változások (+,-)
Tényleges Eltérés (+ -) december 31.

Békés Város Önkormányzata ……….. évi normatív állami  hozzájárulásának és a normatív részesedés ő

átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása é s a mutatószámok, feladatmutatók alakulása



12. sz. melléklet

ezer Ft-ban

az adott célra 
ténylegesen 
felhasznált 

összeg

feladattal terhelt, 
de fel nem 

használt összeg

2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A.

11.

12.

B.

13.

C.

D. Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

Egyéb központi támogatások összesen: (13)

Békés Város Önkormányzata ……….. évi
központosított el ıirányzatok és egyéb kötött

J o g c í m

A központi 
költségvetésbıl 
támogatásként 
rendelkezésre 

bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú 
kistérségi társulás által

Visszafizetés    
(3+4)-2

felhasználású támogatások elszámolása

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások 
összesen: (11+12)

Központosított elıirányzatok összesen: (01…+10)

1



12/A sz. melléklet

ezer Ft-ban

2 3 4

1.

2.

3.

I.

II.

Békés Város Önkormányzata el ızı évi ( 200...) kötelezettségvállalással 

terhelt központosított el ıirányzatok és egyéb kötött felhasználású 

támogatások el ıirányzat maradványainak elszámolása

J o g c í m

Az önkormányzat 
által 2006. évben 
fel nem használt, 

de feladattal 
terhelt összege 

(2007. évi)

Visszafizetés       
4=(2-3)

Ebbıl 2007. 
évben az elıírt 

határidıig 
ténylegesen 
felhasznált

1

Támogatások mindösszesen:( I. + II.)



12/B. sz. melléklet

Forintban

Sorszám M e g n e v e z é s

Elsı adat közlésének 
vagy az Áht. 64. § (5) 
bek.-e szerinti évközi 
módosítás adatának 

megfelelıen

Tény (2007.12.31-i 
normatív hozzájárulás) 

adatok szerint

1
Jövedelemkülönbség mérséklés (elsı adatközlésnek 
megfelelıen)

2 Jövedelmkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)

3
Jövedelemkülönbség mérséklés (07.31-i lemondás 
(pótigény után)

4 Jövedelmkülönbség mérséklés (10.15-i lemondás után)

5 Lakhelyen maradó SZJA (8%)

6 Iparőzési adóalap (ezer forintban)

7 Iparőzési adóerıképesség

8 Lakosok száma (fı) (2006.01.01-én)

9 Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje

10 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

11 Kiegészítés egy fıre

12 Kiegészítés 

13 Beszámítás egy fıre

14 Beszámítási korlát

15 Beszámítás

16 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:

17 Önkormányzat által fizetendı összeg

mérsékléssel való teljeskör ő elszámolása
Békés Város Önkormányzata …….. évi jövedelemkülönbs ég



13. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosított

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19
20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41
42
43

44

45

46
47

48
49
50

Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+… +28+30+31+32+34+35):

Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

Támogatások, kiegészítések

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kiadások összesen (19+…+22):
Intézményi mőködési bevételek

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

Pénzforgalom nélküli kiadások

Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Felhalmozási kiadások

Pénzforgalmi kiadások (13+18):

Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+ 12):
Hosszú lejáratú hitelek

Személyi juttatások

Munkaadót terhelı járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások

Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

Békés Város Önkormányzata 

Sor-
szám

Megnevezés

2007. évi egyszer ősített pénzforgalmi jelentés el ıírt tagolása

elıirányzat
Teljesítés

Rövid lejáratú hitelek

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17):

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40):
Pénzforgalmi bevételek (36+41):
Pénzforgalom nélküli bevételek

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

Aktív és passzív pénzügyi m őveletek egyenlege (45-22)

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+ 43-13-20) [költségvetési 
hiány (-), költségvetési többlet (+)]
Finanszírozási m őveletek eredménye (41-18)
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadá sok különbsége   (44-21)

Bevételek összesen (42+…+45):



14. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Elızı évi 

költségvetési 

beszámoló záró 

adatai

Auditálási 

eltérések (+)

Elızı év 

auditált 

egyszerő- 

sített 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

költségvetési 

beszámoló 

záró adatai

Auditálási 

eltérések (+)

Tárgyévi auditált 

egyszerősített 

beszámoló záró 

adatai

1. Záró pénzkészlet

2. Egyéb aktív és passzív 
pénzügyi elszámolások 
összevont záróegyenlege (+)

3. Elızı év(ek)ben képzett 
tartalékok maradványa (-)

4. Vállalkozási tevékenység 
pénzforgalmi eredménye (-)

5. Tárgyévi helyesbített 
pénzmaradvány (1+2-3-4)

6. Finanszírozásból származó 
korrekciók (+)

7. Pénzmaradványt terhelı 
elvonások (+)

8. A vállalkozási tevékenység 
eredményébıl alaptevékenység 
ellátására felhasznált összeg

9. Költségvetési pénzmaradványt 
külön jogszabály alapján 
módosító tétel (+)

10. Módosított pénzmaradvány 
(5+6+7+8+9)

11. A 10.sorból az egészség-
biztosítási alapból folyósított 
pénzmaradvány

12. - Kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány

13.
- Szabad pénzmaradvány       
(10-11-12)

 egyszer ősített pénzmaradvány-kimutatás el ıírt tagolása
Békés Város Önkormányzata………... évi



15. sz. melléklet

ezert Ft-ban

Eszközök

Elızı évi 

költségvetési 

beszámoló záró 

adatai

Auditálási 

eltérések 

(+)

Elızı évi auditált 

egyszerősített 

beszámoló záró 

adatai

Tárgyévi 

költségvetési 

beszámoló 

záróadatai

Auditálási 

eltérések 

(+)

Tárgyévi auditált 

egyszerősített 

beszámoló záró 

adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott, illetve vagyonkezelésbe vett 
eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
V.Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

ezert Ft-ban

Források

Elızı évi 

költségvetési 

beszámoló záró 

adatai

Auditálási 

eltérések 

(+)

Elızı évi auditált 

egyszerősített 

beszámoló záró 

adatai

Tárgyévi 

költségvetési 

beszámoló záró 

adatai

Auditálási 

eltérések 

(+)

Tárgyévi auditált 

egyszerősített 

beszámoló záró 

adatai
D) SAJÁT TİKE
1. Induló tıke
2. Tıkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK
I.Költségvetési tartalékok
II.Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III.Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

….... évi egyszer ősített mérleg el ıírt tagolása
Békés Város Önkormányzata



16. sz. melléklet

ezer Ft-ban

TB.:          
Önk.:

Mindösszesen:

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelıintézet

Kulturális Központ

Jantyik Mátyás Múzeum

Óvoda

Kistérségi Iskola

Kötelezettséggel 
terhelt 

pénzmaradvány

Szociális Szolgáltató Központ

Könyvtár

Szabad pénzmaradványból

Intézmények összesen:

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek
…... évi pénzmaradvány jóváhagyására

Jóváhagyásra 
javasolt 

pénzmaradvány

Szabadon 
felhasználható

Módosított 
pénzmaradvány

Munkaadót 
terh.jár.maradványa

Bérmaradvány
Intézmény megnevezése



17. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Tárgyév

állományi érték

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

I. 7
1. 8

2. 9

3. 10

4. 11

5. 12

6. 13

7. 14

8. 15

II. 16
1. 17

2. 18

3. 19

4. 20

5. 21

6. 22

III. 23
1. 24

2. 25

3. 26

4. 27
5. 28

IV.
29

A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29) 30

ESZKÖZÖK
Sor-
szám

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Koncesszióba adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe vett eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 
vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vag yonkezelésbe 
vett eszközök (24+...+28)

Békés Város Önkormányzata ……... évi összevont mérle ge

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+…+22)

Egyéb tartós részesedés

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

Tartósan adott kölcsön

Hosszú lejáratú bankbetétek

Beruházásra adott elılegek

Állami készletek, tartalékok

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Tárgyi eszközök összesen: (08+…+15)

Gépek, berendezések, felszerelések

Jármővek

Tenyészállatok

Beruházások, felújítások

Immateriális javakra adott elılegek

Immateriális javak értékhelyesbítése

Immateriális javak (01+...+06)
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékő jogok

Szellemi termékek



17. sz. melléklet

folytatása

ezer Ft-ban
1. 31

2. 32

3. 33

4. 34

5/a. 35

5/b. 36

I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36) 37
1. 38

2. 39

3. 40

4. 41
Ebbıl: - 42

- 43

- 44
- 45
- 46

- 47

II. Követelések összesen: (38+39+40+41) 48
1. Egyéb részesedés 49

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 50

III. 51
1. 52

2. 53

3. 54

4. 55

IV. 56
1. 57

2. 58

3. 59

4. 60

V. 61

B. 62
63

kölcsönbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül 
esedékes részlet

Ktgv-en kiv. aktív  pénzügyi elszámolások

Idegen pénzeszközök

Ktgv-i aktív függı elszámolások

Ktgv-i aktív átfutó elszámolások

Anyagok

Befejezetlen termelés és félkész termékek

Növendék, hízó és egyéb állatok

Késztermékek

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

Költségvetési bankszámlák

Elszámolási számlák

Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 

Követelések fejében átvett eszközök és készletek

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık)

Értékpapírok összesen: (49+50)

Adósok

Rövid lejáratú kölcsönök

Egyéb követelések

Egyéb aktív pénzügyi  elszámolások összesen: (57+.. .+60)

egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegforduló-
napot követı egy éven belül esedékes részletek
nemzetközi támogatási programok miatti követelések

Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)
Eszközök összesen: (30+62)

Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolások

Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)

támogatási program elılegek
támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti 
követelés
garancia- és kezességvállalásból származó követelések



17. sz. melléklet

folytatása

ezer Ft-ban
Tárgyév

állományi érték

1. 64

2. 65

3. 66

D. 67

1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) 68
Ebbıl: - 69

- 70

2. Költségvetési pénzmaradvány 71

3. Kiadási megtakarítás 72

4. Bevételi lemaradás 73

5. Elıirányzat-maradvány 74

I. 75

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) 76
Ebbıl: - 77

- 78

2. Vállalkozási tevékenység eredménye 79

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 80

4. Vállalkozási  tevékenység bevételi lemaradása 81

II. 82

E. Tartalékok összesen: (75+82) 83
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 85

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 86

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 87

5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 88

6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség 89

I. 90
1. Rövid lejáratú kölcsönök 91

2. 92

3. 93

Ebbıl: - 94
- 95

FORRÁSOK
Sor-
szám

Békés Város Önkormányzata ……... évi összevont mérle ge

Induló tıke

Saját tıke összesen: (64+65+66)

Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)

Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)

Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89 )

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 
(94+95)

Rövid lejáratú hitelek

Tıkeváltozások

Értékelési tartalék

tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek

elızı évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása

tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

elızı évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása



17. sz. melléklet

folytatása

ezer Ft-ban
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96

Ebbıl: - 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105

- 106

- 107

- 108

- 109
- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

II. 115
1. Ktgv-i passzív függı elszámolások 116

2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 117

3. Ktgv-i passzív kiegyenlítı elszámolások 118

4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások 119
Ebbıl: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások 120

- 121

III. 122

F. Kötelezettségek összesen: (90+115+122) 123
124

nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

Források összesen: (67+83+123)

garancia és kezességvállalásból származó 
kötelezettségek

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+…+119)

helyi adó túlfizetés

nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

támogatási program elılege miatti kötelezettség
szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+ 96)
egyéb különféle kötelezettségek

iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

váltótartozások

 hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évi 
törlesztése
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó 
tartozások következı évi törlesztése
mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások 
következı évi törlesztése
beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése
mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évi 
törlesztése
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évi 
törlesztése
tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek
tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek



A …. évi zárszámadásról szóló …./200.. (…) rendelet … sz. melléklete 18. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelıintézet

Kulturális Központ

Szociális Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános Iskola

Általános Mővelıdési Központ

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár

Kistérségi Iskola

Mindösszesen:

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések

Békés Város Önkormányzata …... évi vagyon kimutatás a

A
lc

ím
sz

ám

C
ím

sz
ám

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár

Polgármesteri Hivatal

Intézmények összesen:

Karacs Teréz Általános Iskola

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola

Óvoda

M e g n e v e z é s



A …. évi zárszámadásról szóló …./200.. (…) rendelet … sz. melléklete 18. sz. melléklet

folytatása

ezer Ft-ban

Üzemeltetésre átadott eszközök

Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

Mindösszesen:

Kulturális Központ

Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár

Kistérségi Iskola

Általános Mővelıdési Központ

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc 
Általános Iskola

Békés Város Önkormányzata …... évi vagyon kimutatás a

Egyesített Egészségügyi 
Intézmény és Rendelıintézet

C
ím

sz
ám

A
lc

ím
sz

ám

Óvoda

Összesen
M e g n e v e z é s

Szociális Szolgáltató Központ

Jármővek Tenyészállatok

Eötvös József Általános Iskola

Karacs Teréz Általános Iskola

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár



19. sz. melléklet

ezer Ft-ban

1. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és köl tségvetési kiadásainak különbsége ( 7. sz.mell. 47.  sor)

A költségvetési többlet hasznosításánál az alábbi finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket kell figyelembe venni:

2. Tartós hitelviszonyt megtestesít ı értékpapírok bevételei

3. Hosszúlejáratú hitelek kiadásai

4. Finanszírozási célú m őveletetek eredménye ( 2-3 ) -                       

5. Aktív és passzív pénzügyi m őveletek egyenlege ( 7. sz.mell. 50. sor)

6. Korrigált költségvetési többlet ( 1+4+5 ) -                       

Korrigált költségvetési többlet felhasználásánál figyelembe kell venni az alábbi kötött

célú felhasználásokat:

7. Kötvénykibocsátásból származó forrás (kötött felh asználás, lekötés  óvadéki betétben)

8. Intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa  ( 14. sz. mell.)

9. Állammal szembeni befizetési kötelezettség többle ttámogatás miatt ( 8.sz. mell. 6. sor)

10. Célelszámolású számlák záróegyenlege

11. A 2008. évi állami támogatás megel ılegezése

Számított költségvetési hiány {6-(7+8+9+10+11)} -                       

A költségvetési hiány finanszírozására tett intézke dések

A 2008. évi költségvetésben tartalékot képeztünk az alábbiak szerint (5. sz. melléklet)

12. Állammal szembeni befizetési kötelezettség többl ettámogatás miatt

13. a 2008. évi állami támogatás megel ılegezése

A költségvetési hiány kezelésre képzett tartalék a 2008. évi költségvetésben ( 12+13 ) -                       

A költségvetési többlet felhasználásának vagy a köl tségvetés hiányának finanszírozási módja 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvé ny 8/A. § alapján


