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10. számú előterjesztés  

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
.../2015. (I. ...)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a 

képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának 
meghatározásáról szóló  18/2006.(IV.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
Hatályát veszti a az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a 
zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek 
tartalmának meghatározásáról szóló  18/2006.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet. 
 

2. §. 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 …………………………. …………………………… 
 Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 
 Polgármester Jegyző 
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Ügyiratszám:950/1/2015.        
Ügyintéző: dr. Csoszó Nikolett     10. számú előterjesztés 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának 

meghatározásáról szóló  18/2006.(IV.27.)  számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló .../2015. (I…..) önkormányzati rendelet 

 
 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2007. január 1-jétől hatályos 118. 
§-a kimondta, hogy  

„(1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással 
együtt - bemutatni: 

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási 
tervét, 

2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: 
a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi 

kisebbségi önkormányzat mérlegét, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 
c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 

kimutatást. 
(2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület 

részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással 
együtt - bemutatni: 

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: 
a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi 

kisebbségi önkormányzat mérlegét, 
b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, 
c) a vagyonkimutatást, 
d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 
e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 

kimutatást.” 
 

2011. december 31. napján hatályba lépett az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Törvény), amelynek 24.§ (4) valamint a 91. § (2) bekezdése nem 
rendelkezik arról, hogy önkormányzati rendeletben kell meghatározni a mérlegek tartalmat, 
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csupán csak azt jelöli meg, hogy milyen mérlegeket és kimutatásokat kell használni a 
költségvetés, valamint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor.  
 
Egyik fentiekben hivatkozott hatályos rendelkezés sem ad felhatalmazást az 
önkormányzatnak, hogy a mérlegek tartalmát rendeletben határozza meg, ezért az 
önkormányzat mérlegek tartalmát meghatározó rendeletét hatályon kívül kell helyezni. 
 
2015. január 14. 
 
 …………………………… 
 Bödőné Dr. Molnár Irén 
 Jegyző 
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