
13. melléklet a 12/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

Összevont egyszerűsített mérleg

Mérleg intézményenkénti részletezése

Összevont, nettósított bevételek és kiadások alakulása

Összevont, nettósított működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Összevont, nettósított felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

Vagyonkimutatás

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegadatait tartalmazza. A táblázatban a 
mérlegfősorok adatai szereplenek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a 
táblázatban.

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegfőösszegének (szeköz és forrás) 
intézményenkénti összetételést mutatja be. A táblázatban az intézmények mérlegének eszköz és 
forrás főösszegei szereplenek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a 
táblázatban.

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételeinek és kiadásainak részletezését 
tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság 
érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, 
valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át. 

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási főösszegéből a működési 
bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti 
részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az 
eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át. 

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási 
bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti 
részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adtain kívül tartalmazza az 
eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át. 

A melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok év végi bruttó értékének intézményenkénti 
és ingatlantipusonkénti összetételét, valamint a vagyonkataszter adatai alalpján az 
ingatlantipusonkénti előfordulási szám, terület, bruttó és becsült érték adatok szerinti összetételét 
tartalmazza. A főkönyv és az ingatlan vagyonkatszert szerinti bruttó értékek eltérést okozó részletes 
kimutatást a 10/c. számú melléklet részletesen tartalmazza.  

A melléklet az önkormányzat és intézményei hozzsú lejáratú kötelezettségeinek kimutatását 
tartalmazza. A hosszú lejáratú kötelezettségeket a keletkezés ideje, a a felvett hitel illetve kölcsön 
összeg, az évvégi állomány, valamint a törlesztés ütemezése szerinti (következő 3 költségvetési 
évben és az azt követően esedékes törlesztés) bontásban tartalmazza. 



2.

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Önkormányzat által bizotsított kedvezmények

A felsorolt táblázatokon kívül a beszámoló része a könyvvizsgáló által záradékolt egyszűsített 
beszámoló is. Az egyszerűsített beszámoló 3 mellékletből áll, egyszerűsített mérleg, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutattás.

A táblázat az önkormányzat által a beszámolási időszak során bizotsított kedvezmények részletezését 
tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított 
kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 

A melléklet a Polgármesteri Hivatal év végén meglévő, rövid lejáratú kötelezetségeinek összegét 
jogosultak és összeg szerinti részletezésben tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó intézmények rövid 
lejáratú kötelezettségit a táblázat intézményi bontésban tartlamazza. A táblázat a hosszú lejáratú 
kötelezettségekből a következő évben esedékes (rövid lejáratúvá váló összeget) törlesztés összegét 
nem tartlamazza. 


	Tart.

