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Az államháztartásról
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával
elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel a jogállamiság
működésében az állami feladatvállalást meghatározó közmegegyezésen nyugvó új
törvényekre; a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak
megteremtésére; érvényesítve a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az
áttekinthetőség és a nyilvánosság alapelvét; az államháztartásról az alábbi törvényt alkotja:
V. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSE
62. § (1) A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi
önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetésből finanszírozza és látja el a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
(3) A többcélú kistérségi társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
(4) A társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemet is tartalmazó központi
költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a többcélú kistérségi társulás igényli. Ezek
igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására, kincstár részéről történő
felülvizsgálatára és finanszírozására a 63-64/F. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
63. § (1)-(2)
(3) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami
hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó, a helyi önkormányzatok működésével
kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben
meghatározott támogatás, illetve előirányzat összegét a 101. § (6)-(7) bekezdésében
meghatározott tartozásokkal csökkentett összegben (nettó módon), kormányrendeletben
meghatározott ütemezés szerint, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével,
a kincstár folyósítja.

(4) A (3) bekezdés szerinti finanszírozás biztosításához szükséges információkat az
illetményszámfejtésüket önállóan ellátó önkormányzatok kötelesek szolgáltatni a kincstár
részére külön jogszabályban meghatározott módon, illetve azok a központosított
illetményszámfejtésből a kincstár rendelkezésére állnak.
(5) A (4) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás, illetve az annak alapját képező,
utalványozásnak minősülő intézményi bérszámfejtési adatok a személyi jövedelemadó, a
munkavállalókat és a munkáltatókat terhelő járulékok szempontjából megfizetési
rendelkezésnek minősülnek. Az önkormányzati adatszolgáltatás elmulasztása esetén a
kincstár a (3) bekezdés szerinti folyósítást az adatszolgáltatás pótlásáig felfüggeszti.
(6) Ha a (3) bekezdésben meghatározott források a nettósítás során beszámítandó, a 101. §
(7) bekezdésében meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, akkor a
különbözetet a kincstár a helyi önkormányzatok részére átmenetileg megelőlegezi. A kincstár
az ezen a jogcímen keletkező követelésének érvényesítése érdekében havonta beszedési
megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követően a 63. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint jár el. A megelőlegezést követő hónap első napjától a megelőlegezett összeg
után a helyi önkormányzat az előző évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének
megfelelő kamatot köteles fizetni addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti.
(7) Ha a kincstár nem rendelkezik beszedési megbízásra felhatalmazással és a helyi
önkormányzat fizetési kötelezettségét annak határidejét követő 60 napon belül nem
teljesítette, vagy a felhatalmazással benyújtott beszedési megbízás 60 napon belül nem
teljesül, a kincstár a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény 4. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján kezdeményezi az adósságrendezési eljárás
megindítását.
(8) Amennyiben a beszámítás során a kincstár a felhatalmazás alapján beszedési megbízást
nyújt be, az ehhez szükséges fedezet biztosítása - az előirányzat felhasználási ütemterve
alapján - a helyi önkormányzat feladata.
63/A. § A 63. § (3) bekezdése szerinti módon kell folyósítani a kisebbségi önkormányzatokat
megillető működési támogatást és a normatív állami hozzájárulásokat is.

64. § (1) A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: helyi
önkormányzat) a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat - a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően a kincstár útján igényli a központi költségvetésből. Az igénylés során a költségvetési
törvényjavaslat
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önkormányzatokért felelős miniszterrel és az ágazati miniszterekkel együttműködve, a
kincstár útján - tájékoztatót ad ki.
(2) A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások - ezen
belül külön a feladatmutatók alapján járó hozzájárulások és támogatások - jogcímeit és
igénybevételük feltételeit a költségvetési törvény határozza meg.
(3) A helyi önkormányzatokat megillető, normatív módon elosztott, központi költségvetési
kapcsolatokból származó források összegét önkormányzatonként és jogcímenként az
államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes
rendeletben teszi közzé a 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 15.
napig.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter által - a helyi önkormányzatokért felelős
miniszterrel, valamint az érintett ágazati miniszterrel együttműködve - kibocsátott
tájékoztató alapján a helyi önkormányzat a kincstár útján az érintett jogcímekre kiegészítő
igénylést nyújthat be,
a) ha a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások
előirányzatához kapcsolódó, költségvetési törvényben szereplő igénybevételi szabályok
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b) ha a helyi önkormányzatok számára megállapított, központi költségvetési kapcsolatokból
származó források a felelősségi körükön kívül eső ok miatt különböznek a költségvetési
törvény alapján járó összegtől.

Az egyes helyi önkormányzatokat érintő finanszírozási különbözeteket az államháztartásért
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben teszi
közzé. A különbözettel a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok számára
megállapított állami támogatási előirányzatok nem módosulnak, a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében módosítja a központi költségvetésből származó bevételeinek
előirányzatát.
(5) A helyi önkormányzat év közben a kincstár útján lemondhat a számára feladatmutató
alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak
egy részéről, illetve - ha törvény másként nem rendelkezik - pótlólagos igénylést nyújthat be
ezen előirányzatokra a következők szerint:
a) az előirányzat-lemondás benyújtásának határideje:
aa) április 30.,
ab) július 31.,
ac) október 15.;
b) a pótlólagos igénylés határideje július 31.;
c) az önkormányzatok egymás közötti feladat-, illetve intézmény átadása esetén az aa) és ab)
pontokban történő lemondással egyidejűleg az átvevő önkormányzat az átvételhez
kapcsolódóan pótlólagos igénylést nyújthat be;
d) a pótlólagos igénylés során jelentkező finanszírozási különbözetek átutalására a b) és c)
pontokban meghatározott határidők lejártát követő második hónapban esedékes nettó
finanszírozástól kezdődően kerül sor.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott előirányzat-lemondási és pótlólagos igénylési
határidők elmulasztása jogvesztő.

(7) A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján,
külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint
elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
(8) A helyi önkormányzatok intézményi társulása által ellátott feladatokhoz kapcsolódó
központi költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat az intézmény székhelye szerinti
vagy a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat igényelheti a központi
költségvetésből. A támogatásokkal és hozzájárulásokkal való elszámolás is ezen
önkormányzat feladata.
(9) A helyi önkormányzat a normatív hozzájárulások és támogatások igénylésére, év közbeni
lemondására, illetve pótlólagos igénylésére vonatkozó adatszolgáltatását a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által - az államháztartásért felelős miniszterrel
együttműködve, a kincstár útján - kiadott információs rendszer keretében, elektronikus úton
teljesíti.
64/A. § (1) A kincstár a rendelkezésére álló információk alapján a 64. § (1), (4) bekezdése és
(5) bekezdés b) pontja szerinti igénylésben, illetve a 64. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
lemondásban szerepeltetett mutatószámokat elsődlegesen saját nyilvántartása alapján
felülvizsgálja. Amennyiben azokat nem tartja megalapozottnak, írásban felhívja az
önkormányzatot adatszolgáltatása helyesbítésére. Az önkormányzat 8 napon belül írásban
nyilatkozik adatszolgáltatása módosításáról. Az önkormányzat nyilatkozatának hiányában
eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó.
(2) A kincstár a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve - szükség
esetén helyszíni vizsgálat során - az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig
megvizsgálhatja a feladatmutatók alakulását, az igénylés megalapozottságát. A vizsgálat
eredményéről a kincstár külön jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz föl.
A jegyzőkönyvben a kincstár szükséges esetben felhívja az önkormányzatot, hogy a
következő előirányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes feladatmutatóit módosítsa,
illetve az elszámolásnál a kincstár által javasolt adatokat érvényesítse.
(3) Amennyiben a helyi önkormányzat nem tesz eleget

a) az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, és a felhívásban szereplő jogcímeknél az év végi
elszámolás során visszafizetési kötelezettsége és a (4) bekezdés alapján igénybevételi
kamatfizetési kötelezettsége keletkezik, a jogtalanul igénybe vett előirányzat, de legfeljebb a
kincstár felhívásában feltüntetett különbözet után - a (4) bekezdés szerinti igénybevételi
kamaton felül - jogcímenként kiegészítő kamatot fizet. A kiegészítő kamat mértéke a
jegybanki alapkamat ötven százaléka,
b) a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak, a kincstár határozatban állapítja meg az
önkormányzat helyszíni vizsgálattal érintett feladatmutatóit és támogatási összegét. A
módosított támogatási összeg utalására a határozat jogerőre emelkedését követő hónapban
esedékes nettó finanszírozástól kezdődően kerül sor. A indokolatlanul igénybe vett
előirányzat összege után a (4) bekezdés szerinti igénybevételi kamatfizetési kötelezettség
terheli az önkormányzatot. Ezen eljárásra - az itt meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt, valamint a 64/D. § (4), (9) és (10)
bekezdését kell alkalmazni. Az igénybevételi kamat mértékének megállapítása során a
kincstár felhívásában megjelölt előirányzat-módosítási határidőt kell figyelembe venni.
(4) A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat
után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások
összege legalább 3 százalékkal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető
összeget. Az igénybevételi kamat mértéke:
a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdés aa) pontja szerinti időpontig lemond az
előirányzatról, a jegybanki alapkamat 25 százaléka,
b) ha a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki
alapkamat 50 százaléka,
c) ha a 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki
alapkamat,
d) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogtalan
igénybevételt a kincstár a 64/D. § szerinti felülvizsgálati eljárás keretében vagy az Állami
Számvevőszék állapítja meg, a jegybanki alapkamat kétszerese.

Amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az 500 ezer forintot, az
egyébként irányadó kamatmérték 50 százalékát kell fizetni.
(5) Az a helyi önkormányzat, amelyik a visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési
beszámoló kincstárhoz történő benyújtását követő tizenöt napon belül nem tesz eleget,
további késedelmi kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe vett összeg, valamint az Áht. 64/D.
§ keretében végzett felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján
keletkezett visszafizetési kötelezettség összege után annak teljesítése napjáig. A
kamatfizetés kezdő napja az éves költségvetési beszámoló kincstárhoz történő benyújtási
határidejét követő 16. nap. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
(6) A helyi önkormányzat
a) évközi lemondás alapján megállapított fizetési kötelezettségét a nettó finanszírozás
keretében történő elszámolással,
b) az év végi elszámolás során befizetésselteljesíti. Amennyiben a fizetési kötelezettség a
lemondási határidőt, illetve a külön jogszabályban megjelölt határidőt követő 90 napon belül
nem teljesül, akkor a kincstár - a b) pontra vonatkozóan a 64/D. § (12) bekezdése alapján
engedélyezett részletfizetés kivételével - az önkormányzat felhatalmazása alapján beszedési
megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követően a 63. § (7) bekezdése szerint
jár el.
(7) A központi költségvetés a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű
késedelmi kamatot fizet a helyi önkormányzat részére a teljes eltérés után, ha - az
érdekkörében felmerülő ok miatt - az általa időarányosan folyósított, normatív
hozzájárulásokból és támogatásokból származó forrás legalább 3 százalékkal kevesebb a
helyi önkormányzatot ténylegesen megillető összegnél.
(8) A feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulások igénylésének, évközi
pótigénylésének és lemondásának, valamint elszámolásának szabályait kell alkalmazni kivéve a (4) bekezdés rendelkezéseit - a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének
mérséklését szolgáló támogatásokra és beszámításokra és az azokat megalapozó, iparűzési

adóerő-képességre vonatkozó adatszolgáltatásokra is azzal, hogy az igénylést és az évközi
adatmódosítást a kincstár nem vizsgálja felül.
64/B. § (1) Ha a helyi önkormányzat a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi
költségvetésből származó támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt
nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó
mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott, a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást a központi
költségvetés javára visszafizetni.
(2) A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a
visszafizetés napjáig.
(3) A helyi önkormányzat a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésből
származó, a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében szereplő támogatásokat a
kincstár útján igényli. A kincstár - a támogatásról szóló jogszabály, illetve tájékoztató
alapulvételével - a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat
alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén,
jogszabályban meghatározott rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel
az önkormányzatot. Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem
megfelelően teljesíti azt, a kincstár a támogatási igényt nem továbbítja az elbírálásra jogosult
szervnek és erről értesíti az önkormányzatot.
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szabályszerűségét a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve helyszíni
vizsgálat során a támogatás elszámolásának benyújtásáig megvizsgálhatja. A vizsgálat
eredményéről a kincstár külön jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyben szükség esetén javasolja a helyi önkormányzatnak, hogy a támogatásról, illetve
annak egy részéről mondjon le. Amennyiben az önkormányzat a jegyzőkönyvbe foglalt
javaslatnak 15 napon belül nem tesz eleget, és az év végi elszámolás során a jegyzőkönyvben
szereplő jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg, de
legfeljebb a jegyzőkönyvben feltüntetett különbözet után a helyi önkormányzat - az egyéb

jogkövetkezményeken felül - kiegészítő kamatot fizet. A kiegészítő kamat mértéke a
jegybanki alapkamat ötven százaléka.
(5) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény hatálya alá tartozó támogatások esetében az e törvényben szabályozott
felülvizsgálat mellett a külön jogszabály által meghatározott ellenőrzés szabályait is
alkalmazni kell.
64/C. § (1) Jegybanki alapkamaton e fejezetben, ha a helyi önkormányzat visszafizetési
kötelezettségének
a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát,
b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki
alapkamatát kell érteni.
(2)
64/D. § (1) A helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó, a helyi
önkormányzatok

támogatásait

meghatározó

fejezetben

szereplő

támogatásai

és

hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerűségét a kincstár a tárgyévet követő év
végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követő év december 31-éig megkezdett felülvizsgálat a
következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy ezen időpontig a kincstár a (2) bekezdésben
szereplő felhívást már kibocsátotta, illetve megkezdte a helyszíni vizsgálatot. Több évre
kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a
teljes támogatási időszakra irányul. A felülvizsgálat során a kincstár az Állami
Számvevőszéknek az ÁSZ törvény 25. §-ának (1) bekezdése szerinti jelentéseit is figyelembe
veszi - az ÁSZ törvény 2. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenőrzések alapján a tárgyévre és az
azt megelőző, a Ptk. szerinti általános elévülési időn belüli év(ek)re megállapított - az
önkormányzatot megillető, pótlólagos költségvetési támogatások, illetve a jogtalanul
igénybe vett és az Állami Számvevőszék megállapítására vissza nem fizetett költségvetési
támogatások esetében.

(2) Amennyiben a kincstár a felülvizsgálat során a helyi önkormányzat által, az elszámolás
során közölt adatoktól eltérést tár fel, akkor öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az
önkormányzatot

elszámolásának

módosítására.

A

felhívás

tartalmazza

az

Állami

Számvevőszék által az önkormányzat vonatkozásában megállapított (1) bekezdés szerinti
eltéréseket

is.

Az

önkormányzat

módosításának

elmaradása

esetén

az

eredeti

adatszolgáltatása marad irányadó.
(3) Az elszámolás felülvizsgálatára - az ebben a fejezetben meghatározott eltérésekkel - a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni, kivéve

az önkormányzatok értesítését

az

eljárás hivatalból történő

megindításáról, illetve a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv önkormányzat részére
történő átadásának határidejét. A kincstárnak a helyszíni vizsgálat befejezésétől számított tíz
munkanap áll rendelkezésére a jegyzőkönyvnek az önkormányzat részére történő átadására.
(4) A felülvizsgálatot a kincstár folytatja le.
(5) Amennyiben az önkormányzat a kincstár 64/A. § (2) bekezdése, 64/B. § (4) bekezdése
szerinti jegyzőkönyvbe foglalt javaslatának, illetve a (2) bekezdés szerinti felhívásnak
legkésőbb az év végi elszámolás során, illetve a (2) bekezdésben foglalt határidőig nem tett
eleget, a kincstár - szükség esetén - a tényállást helyszíni felülvizsgálat során rögzíti.
(6) Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolását követően az önkormányzati
adatszolgáltatás és a kincstár - az Állami Számvevőszék megállapításainak (1) bekezdés
szerinti figyelembevételével kialakított - álláspontja között különbség maradt fenn, a kincstár
a felülvizsgálat során tett megállapításokról, a várható jogkövetkezményekről, mindezek
indokáról és jogalapjáról az eljárás megindítását követő harminckét munkanapon belül külön jogszabályban meghatározott tartalmú - jegyzőkönyvet juttat el a helyi önkormányzat
számára.
(7) A helyi önkormányzat a jegyzőkönyv átvételét követő tíz munkanapon belül a
jegyzőkönyv megállapításaira észrevételt tesz, vagy nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyv
megállapításait elfogadja.

(8) A kincstár az észrevételek alapján a jegyzőkönyv megállapításait felülvizsgálja, és az
észrevételek beérkezését, illetve - amennyiben az önkormányzat nem nyilatkozott-a határidő
eredménytelen elteltét követő tíz munkanapon belül határozatot hoz.
(9) A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e
bírósági felülvizsgálatát.
(10) A kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja.
(11) Amennyiben az önkormányzat fizetési kötelezettségének a felhívás elfogadásától,
illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül nem tesz eleget, a
kincstár - a (12) bekezdés alapján engedélyezett részletfizetés kivételével - az önkormányzat
felhatalmazása alapján beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt
követően a 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(12) A helyi önkormányzat - a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül benyújtott
- kérelme alapján az év végi elszámolásban, illetve a kincstár felülvizsgálata során felhívás
elfogadásával, vagy jogerős határozattal megállapított visszafizetési és kamatfizetési
kötelezettségére vonatkozóan a kincstár elnöke legfeljebb tizenkét havi részletfizetést
engedélyezhet, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egy
összegű visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésről hozott határozat ellen nem lehet
fellebbezni. A részleteket a 64/A. § (5) bekezdésében, illetve a 64/B. § (2) bekezdésében
szabályozott kamat az adott részlet visszafizetésének napjáig terheli. Amennyiben az
önkormányzat a részletfizetést engedélyező határozatban foglalt fizetési kötelezettségének a
határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség
egy összegben, azonnal esedékessé válik. Ha az így keletkezett egy összegű fizetési
kötelezettségének az esedékessé válást követő tizenöt napon belül az önkormányzat nem
tesz eleget, a kincstár az önkormányzat felhatalmazása alapján beszedési megbízást nyújt be
a helyi önkormányzat ellen, és ezt követően a 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(13) A (6) bekezdés szerinti eljárás akkor indul meg, ha az önkormányzati adatszolgáltatás és
a kincstár álláspontja között különbség maradt fenn. Az eljárás megindításának napja:

a) amennyiben a (2) bekezdésben szabályozott felhívásra a helyi önkormányzat nem
nyilatkozik, a határidő eredménytelen elteltét követő nap;
b) a felhívásra adott válasz kincstárhoz való beérkezését követő nap, amennyiben ezt
követően nem kerül sor helyszíni vizsgálatra;
c) helyszíni vizsgálat esetén, ha annak megállapítása nem épül be a felhívásba, akkor az erről
szóló jegyzőkönyv megküldését követő nap.
64/E. § (1) Ha a helyi önkormányzat - a (2) bekezdésben szabályozott eset kivételével - a 72.,
illetve

a

80.

§-ban

előírt

információkat

határidőre

nem

szolgáltatja,

a

helyi

önkormányzatokért felelős miniszter - a határidőt követő hónaptól az információ
szolgáltatásáig - a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg
folyósítását felfüggeszti. A visszatartott összeg az információ szolgáltatását követően az év
hátralévő részében - havonta egyenlő részletben - illeti meg az önkormányzatot. Ebben az
esetben az önkormányzatot a 64/A. § (7) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.
(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) bekezdéstől eltérően a nettó
finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg folyósítását nem függeszti fel,
ha az önkormányzat - elfogadott költségvetési rendelet hiányában - a 72. § szerinti
tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti és legkésőbb március 31-ig - a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagjai általános választását követő évben legkésőbb április 30-ig a) a képviselő-testület kimondja feloszlatását, vagy
b) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az Alkotmánnyal ellentétes működés miatt kezdeményezi a Kormánynál a képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési
előterjesztés benyújtását.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet az
újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülését követő 30 napon belül - a 71. §
szabályainak alkalmazásával - beterjeszti a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat a 72.
§ szerinti tájékoztatási kötelezettségét - az elfogadott költségvetési rendelet alapján - a
képviselő-testület alakuló ülését követő 60 napon belül teljesíti. Amennyiben az

önkormányzat

ezen

tájékoztatási

kötelezettségének

nem

tesz

eleget,

a

helyi

önkormányzatokért felelős miniszter az (1) bekezdés szerint jár el.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a Kormány a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter, vagy az Országgyűlés a Kormány kezdeményezését elutasítja, a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter a Kormány, illetve az Országgyűlés döntését követő
hónaptól az (1) bekezdés szerint jár el.
(5) A helyi önkormányzat által a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és
támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló
1992. évi LXXXIX. törvény hatálya alá tartozó támogatások előirányzatairól - a 64. § (5)
bekezdés ab) pontja szerinti lemondás kivételével - év közben történő lemondással, illetve
visszafizetéssel felszabaduló előirányzat átcsoportosítására az ezeket meghatározó
jogszabályok előírásai az irányadók. Az egyéb, központi költségvetési kapcsolatokból
származó támogatások esetében a felszabaduló előirányzat a tárgyévben ugyanazon
jogcímen újra elosztható.
64/F. § (1) Helyszíni vizsgálatot tart a kincstár a 64/A. § (2) bekezdése és a 64/D. § (5)
bekezdése

szerinti

felülvizsgálatoknál

abban

az

esetben,

ha

az

önkormányzat

adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, valamint a kincstár álláspontja szerinti együttes
összeg közötti eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot.
(2) Helyszíni vizsgálat cél-, illetve témavizsgálatként elrendelhető az állami támogatások és
hozzájárulások jogcímeire, az önkormányzatok meghatározott körére vonatkozóan is.
(3) A 64/D. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat szervezése során biztosítani kell, hogy
legalább 4 évenként, ezen időszak egészére valamennyi önkormányzatnál kerüljön sor
helyszíni ellenőrzésre. Azon önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív
hozzájárulások és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgálandó évet megelőző
mindkét évben meghaladta a 400 millió forintot, évente kell - kockázatelemzés alapján - a
jogosultsági feltételek teljesítésének szabályszerűségét helyszínen felülvizsgálni.
(4) A helyszíni vizsgálat kiterjed az állami támogatások és hozzájárulások igénybevétele
alapját bizonyító dokumentumoknak a költségvetési szerveknél, továbbá - szükség esetén -

ezen támogatások igénylésében, elszámolásában érintett gazdálkodó szervezeteknél és más
jogi személyeknél történő ellenőrzésére is.
65. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) állapítja meg.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetése

a

helyi

kisebbségi

önkormányzat

költségvetési

határozata

alapján

elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi kisebbségi
önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
(4) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért,
illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
(5) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési
határozatban

állapítja

meg.

A

költségvetés

végrehajtásáról

a

társulási

tanács

munkaszervezete útján gondoskodik. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába
foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.
(6) A többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési
határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az
előirányzatgazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi
jelentés készítésére e törvény 67-74. § és 75-77. §, valamint a 79-83. §-ainak helyi
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület
hatáskörét a többcélú kistérségi társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére
meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott
feladatokat a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.
66. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás
alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a

költségvetési szervként működő megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal,
körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala (a továbbiakban együtt:
önkormányzati hivatal). E feladatokat az önkormányzati hivatal - az adott helyi
önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több
település helyi kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A megállapodásnak
tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét,
az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.
67. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az azonos tevékenységet
végző költségvetési szervek közül több is alkothat egy címet.
(2) Az (1) bekezdéshez nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani.
(3) A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.
68. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetésének tervezetét a Kormány által benyújtott
költségvetési törvényjavaslat és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes
elgondolásai figyelembevételével állítja össze.
(2) A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően,
annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az
önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett
igénybevétele alapján állapítja meg.
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során
a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó
részletes

szabályokat

és

eljárási

rendet

-

külön

kormányrendeletben

foglaltak

figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat
megállapodásban rögzíti.
68/A. § A helyi önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó
költségvetési rendelete, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata a
költségvetésen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
egymástól elkülönítetten tartalmazza.

69. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a
munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli
juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszám-előirányzatokat, illetve a
helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb
felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatait. A költségvetési rendeletnek a helyi
önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerveinek mindezen bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait, valamint
az önállóan működő költségvetési szerveinek kiemelt előirányzati csoportosítású
költségvetési kereteit, létszámkereteit elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is
tartalmaznia kell.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának az (1) bekezdésben
meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.
70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester,
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november
30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében
legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a
továbbiakban együtt: képviselő-testület).
71. § (1) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február
15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a
költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését
követő 45. nap.
(2) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a
rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a
többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.
(3) A költségvetési rendelettervezetben az 1997. évtől kezdődően teljeskörűen be kell
mutatni a (2) bekezdésben foglaltakat, beleértve a költségvetési évet követő 2 év várható

előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a
gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.
72. § A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a 71. § (1) bekezdése szerinti
benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és
mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
73. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános
tartalék és a céltartalék előirányzatok.
(2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál az
elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.
(3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület, az általa meghatározott keretek
között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.
74. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek
között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület
engedélyezhet.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa
meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati
előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e
módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi
előirányzatain átvezetendők.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában általa
jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát bizottságaira és a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökére átruházhatja.
74/A. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok helyi önkormányzati költségvetési
rendeletben szereplő előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy

az általa meghatalmazott helyi kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget,
illetve jogosult utalványozásra.
(2) A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a helyi kisebbségi
önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szervének vezetője - külön kormányrendelet
szerinti eljárási rendben - jogosult.
(3) A (2) bekezdésben foglalt ellenjegyzést a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása
alapján a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagja is végezheti. Nem jogosult a helyi
kisebbségi önkormányzat az ellenjegyzési jogkör gyakorlásával testületének azon tagját
megbízni, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel közeli hozzátartozói
viszonyban van. Amennyiben nincs a helyi kisebbségi önkormányzatnak olyan testületi tagja,
aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel ne lenne közeli hozzátartozói
viszonyban, úgy az ellenjegyzési jogkör gyakorlása a (2) bekezdés szerint történik. A
kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti.
(4) A pénzgazdálkodásra vonatkozóan az (1)-(3) bekezdésekben foglalt eltéréssel e törvény
szabályai az irányadóak.
(5) E § alkalmazásában közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 685. §-ának b) pontjában foglaltakat kell érteni.
74/B. § (1) A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulás elnöke vagy az
általa felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra.
(2) A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet
vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és
utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott
személy jogosult.
(3) A pénzgazdálkodásra vonatkozóan az (1)-(2) bekezdésekben foglalt eltéréssel e törvény
szabályai az irányadóak.

75. § A költségvetési rendelet határozza meg, a tervezett (létrejött) bevételi többlet
felhasználását, illetve hogy a tervezett (létrejött) hiányt milyen módon lehet fedezni a pénzés tőkepiacon végzett hitelművelettel, továbbá meg kell határozni a hitelműveletekkel
kapcsolatos hatásköröket.
76. § (1) Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a
képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat,
amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen
intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján
megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat
a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
(3) Ha az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályának lejártáig a képviselő-testület a
költségvetési rendeletet nem állapítja meg, akkor az (1)-(2) bekezdést kell megfelelően
alkalmazni.
77. § (1) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem
alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, vagy az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát vesztette, akkor a polgármester jogosult a helyi
önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell
számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell
beilleszteni.
78. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e törvény rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi
önkormányzat

-

beleértve

a

helyi

kisebbségi

önkormányzatok

-

költségvetési

előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet)
összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének
alakulását.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben előírt beszámolási
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozatának időarányos teljesítéséről az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.
80. § Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez
és az államháztartás mérlegeinek összeállításához a helyi önkormányzat, valamint
költségvetési szervei évközi, év végi költségvetési beszámolót és időközi költségvetési és
mérlegjelentést készít, melynek tartalmát külön jogszabály határozza meg.
81. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha
év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
82. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény
szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli
mérleget,

pénzmaradvány-kimutatást,

és

eredménykimutatást

a

polgármester

a

költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselőtestület
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önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.
83. § A helyi önkormányzat az államháztartási mérlegrendszerre és a költségvetési szervek
számvitelére vonatkozó előírások figyelembevételével önállóan alakítja ki pénzügyi,
számviteli rendszerét.

