
Tájékoztató a 2009. I. félévi költségvetési beszámoló kitöltéséhez 

  

  

  

Kiegészítés a Pénzügyminisztérium által a költségvetési szervek 2009. évi részletes 

költségvetési előirányzatainak összeállítására kiadott tájékoztatóhoz 

  

  

I.  

  

A féléves költségvetési beszámoló a költségvetési tervezésre szolgáló, 02-22., 26., 80. 

és 98. számú űrlapokat, valamint a 24. Pénzforgalom egyeztetése és a 72. Az 

önkormányzat/többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

főbb pénzügyi adatai című űrlapokat tartalmazza.    

  

Az államháztartás szervezetei közül a 24.  űrlap kitöltésére az A), B), C), D), I), J) jelű 

űrlapgarnitúrát kitöltő szervek, a 72. űrlap kitöltésére a B) és I) űrlapgarnitúrát kitöltő 

szervek kötelezettek. 

  

II. 

  

Kitöltési útmutató a 72. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás 

tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai című űrlaphoz 

  

Az űrlapon az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a félévi költségvetési 

beszámoló keretében adatot szolgáltat a többségi és a 10-50 %-ban tulajdonában lévő 

gazdasági társaságokról. 

  



A 01. sorban az érintett társaságok számát kell feltüntetni. 

  

A 02-33. sorokban a társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének adatait 

kell szerepeltetni, a mérleg és az eredménykimutatás soraival megegyezően. 

  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlap fejléce az előző évhez képest megváltozott. A 

2009. I. félévi költségvetési beszámolók 72. űrlapjának 5. és 6. oszlopában a 10-50 %-

ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok adatait 

kell szerepeltetni! 

  

Az űrlap 3. és 5. oszlopában a 2007. év adatát, 

               4. és 6. oszlopában a 2008. év adatát kell feltüntetni. 

  

 III. 

  

A közcélú munka kiadásainak szerepeltetése 

  

Azokat a közcélú munka kiadásokat, amelyek esetében az államháztartás szervezete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: szociális törvény) 36. §-a alapján saját maga köt munkaszerződést, a 02. 

űrlap megfelelő sorain kell kiadásként szerepeltetni [szociális törvény 36. §-a (5) 

bekezdésének a) pontja]. 

  

A 12. űrlap 5. sorában azokat a kiadásokat kell kimutatni, amikor a szociális törvény 

36. §-a (5) bekezdésének b-d) pontja alapján az önkormányzat a közcélú munka 

megszervezését megállapodás megkötését követően önkormányzati társulás vagy más 

szervezet útján látja el. Ekkor a megállapodás alapján a közcélú munkavégzés 

érdekében ezen szervezeteknek átadott pénzeszközöket kell itt kiadásként feltüntetni 

[58315, illetve 58325. számla]. 

 


