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Előterjesztés 

 

1. Napirendi pont 

 
A 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódó döntések 

 
a. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadása 

 

Külön előterjesztés szerint: 

- zárszámadás szöveges összefoglalója 

- kiadások, bevételek, beruházások kimutatása 

 

b.)  2017. évi belső ellenőrzésről készített jelentés. 

 

Kérem a határozati javaslat feletti szavazást! 

 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t 

 

   Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

   Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési 

   jelentését 

 

      elfogadja. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős:   Szigeti Éva polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási 

rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése 

alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a 

képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 

évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  

 

A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a mai napon a 

2018. május 30-i ülésére a 2017. évről készült zárszámadási rendelettervezetet.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (2) bekezdése 

alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 



b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

 

 

Zárszámadással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

Mötv. 

 

110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről 

kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati 

vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a 

jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell 

nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell 

készíteni. 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

Áht. 

 

87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról 

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, 

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel 

összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek 

megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. 

Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében 

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 

napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 

hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi 

önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 



(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és 

(2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. 

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási 

határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai 

gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács 

elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács 

munkaszervezetének vezetője látja el. 

( 24.§ (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 

következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, 

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 

tartalmazó kimutatást, és 

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. ) 

 

102. § (3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő 

bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási 

rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott 

kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, 

és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, 

továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. 

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

Ávr. 

 

155. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 

költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv 

határozza meg. 

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 

költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, 

határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési 

rendeletét, határozatát. 

 

157. § A költségvetési év zárását követően 

b) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 

valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít. 

 

162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett 

támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni. 

 (28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az 

alábbi részletezettségben kell bemutatni: 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 

elengedésének összege, 



b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 

adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.) 

 

Mötv. 111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem 

rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző 

évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy 

vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes 

támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint felfüggesztésre kerül. 

 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló 

…../2018.(…...) önkormányzati rendelettervezethez 

 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:  

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján 

teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek 

hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, 

takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.  

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a 

tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi 

következménye nincs. 

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása 

törvénysértő állapotot eredményezne. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló 

…../2018. (…...) önkormányzati rendelettervezethez 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett 

rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok 

szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület 

rendelettel állapítja meg.  A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az 

államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.  

 



A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű 

jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.  

 

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi 

elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. 

 

Az 1. § az általános rendelkezéseket foglalja magába, a 2. § az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének teljesítésére vonatkozik és a mellékletek meghatározását is tartalmazza.  

A 3. §. a pénzmaradvány meghatározása és a közvetett támogatások meghatározása. 

A 4. § az adósságállományról és a részesedésekről ad tájékoztatást, az 5. § a vagyonkimutatás. 

A záró rendelkezéseket a 6. § tartalmazza. 

 

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: 

a) költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. melléklet; 

b) az összevont kiadásokat a 2. melléklet; 

c) az összevont bevételek a 3. melléklet; 

d) a létszámkimutatást a 4. melléklet; 

e) a beruházás és felújítás teljesítését a 5. melléklet; 

f) az általános és cél szerinti tartalékok kimutatása a 6. melléklet; 

g) az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozik a 7.  8. melléklet 

h) az EU projekteket a 9. melléklet; 

i) finanszírozási bevételek és kiadások a 10. melléklet; 

j) az irányítószervi támogatások részletezését a 11. melléklet; 

k) a lakosságnak juttatott támogatásokat a 12. melléklet 

l) az átadott pénzeszközök, támogatások, kölcsönök és törlesztések a 13. melléklet, 

m) az átvett pénzeszközök, támogatások, kölcsönök bevételei a 14. melléklet, 

n) a helyi adóbevételek kimutatása a 15. melléklet 

o) a pénzmaradvány kimutatása a 16. melléklet 

p) 17. melléklet az eredmény kimutatásokat, 

q) a vagyonkimutatást a 18. és 19. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

 

Nagylózs, 2018. május 29. 

 

 

           Szigeti Éva 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


