
A     2012.     évi     költségvetés     előterjesztésének     melléklete     
Áht.     

4. A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

4. § (1) A költségvetési év megegyezik a naptári évvel.
(2) A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési 

kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A 
bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának 
jogosultságát jelentik.

5. § (1) Költségvetési     bevételek     különösen  
a) a közhatalmi - adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek - 

bevételek,
b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei,
c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek,
d) e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és
e) a kapott kamatok.
(2) Költségvetési     kiadások     különösen  
a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai,
b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások,
c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek,
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások,
e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és
f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások.
(3) A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként 

a költségvetési többletet     vagy     hiányt   (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg). A központi költségvetés 
hiányának finanszírozásáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet, költségvetési 
határozat rendelkezik.

6. § (1) A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 
túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti 
előirányzat), vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) kiadási előirányzatok 
mértékéig teljesíthetők.

(2) A kiadási előirányzatok - az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - működési költségvetés, felhalmozási 
költségvetés, kölcsönök előirányzat-csoportokra tagozódnak.

(3) A működési     költségvetés   a kiadási előirányzatokat 
- személyi juttatások, 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 
- dologi kiadások, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai, és 
- egyéb működési célú kiadások, 
A felhalmozási     költségvetés   
- intézményi beruházások, 
- felújítások, 
- kormányzati beruházások, 
- lakástámogatás, lakásépítés, 
- és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) 

szerinti bontásban tartalmazza.
(4) A bevételi     előirányzatokat   a Kormány rendeletében foglalt kiemelt előirányzatokra kell bontani.
(5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és 

költségvetési kiadásait az azokat szabályozó törvény által meghatározott jogcímek szerinti bontásban kell 
meghatározni.

14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2)     A     helyi     önkormányzat     költségvetése     tartalmazza  



a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási 

maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását 
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet 
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási 
cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 
ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt 

bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(4) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a 

képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a 
következő évre vonatkozó költségvetési     koncepciót   a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-
testületnek.

(2) A jegyző által elkészített költségvetési     rendelettervezetet   a polgármester a központi költségvetésről szóló 
törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az önálló rendelettervezetet 
is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok 
megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza.

(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, és
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. 

(Ávr. 28. §). 

19. A költségvetés elfogadását követő feladatok

28. § (1) A fejezetet irányító szerv vezetője a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével, felhasználásával 
kapcsolatos szabályokat - a Kormány rendeletében foglaltak figyelembevételével - a költségvetési év február 15-
éig az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében szabályozza, a jogszabály 
kiadását nem igénylő rendelkezéseket az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével belső szabályzatban 
állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője - az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével - szabályzatot ad ki.

(2) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a fejezetet irányító szerv az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kiemelt előirányzatait, 
valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 6. § (5) bekezdése és 73. § 
(1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti bevételeit és kiadásait kincstári költségvetés kiadásával állapítja meg.

(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kincstári költségvetésben, a helyi 
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségű társulások, 
térségi fejlesztési tanácsok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetési rendeletben, 



határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi 
költségvetés készül.

(4) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az 
elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elemi költségvetését a fejezetet irányító 
szerv hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi 
személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv elemi 
költségvetését a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, társulási tanács elnöke, térségi 
fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

29. § (1) A Kormány egyedi határozatban állapítja meg a központi költségvetés - a központi költségvetésről 
szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású - bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési 
egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét, amelyet az államháztartási és 
makrogazdasági folyamatok alakulása alapján szükség szerint aktualizál.

(2) A 14. § (3) bekezdés és (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti fejezetek, valamint a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai kivételével a fejezetet irányító szerv a fejezetre vonatkozó bevételi és kiadási tervszámokat a 
fejezetbe sorolt költségvetési szervekre, központi kezelésű előirányzatokra, fejezeti kezelésű előirányzatokra, 
illetve az elkülönített állami pénzalap bevételi és kiadási előirányzataira lebontja.

(3)     A     helyi     önkormányzat,     a     nemzetiségi     önkormányzat,     a     többcélú     kistérségi     társulás,     és     a     jogi   
személyiségű     társulás     évente,     legkésőbb     a     költségvetési     rendelet,     határozat     elfogadásáig     határozatban   
állapítja     meg     a     Stabilitási     tv.     45.     §     (1)     bekezdés     a)     pontja     felhatalmazása     alapján     kiadott     jogszabályban   
meghatározottak     szerinti     saját     bevételeinek,     valamint     a     Stabilitási     tv.     3.     §     (1)     bekezdése     szerinti     adósságot   
keletkeztető     ügyleteiből     eredő     fizetési     kötelezettségeinek     a     költségvetési     évet     követő     három     évre     várható   
összegét.

102. § (1) Az államháztartás információs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az - elemzésére, értékelésére is 
alkalmas módon - segítse az államháztartási pénzügyi folyamatok tervezését, az előirányzatok kialakítását, a 
költségvetés végrehajtását és ellenőrzését.

(2) Az államháztartás információs rendszerét össze kell hangolni a statisztikai, a nemzetközi kormányzati 
pénzügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a nemzeti számlák rendszerével.

(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.  

Ávr.     

2. § A költségvetési     szerv,   a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, a helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi 
fejlesztési tanács alaptevékenységéhez     kapcsolódó     költségvetési     bevételein     belül     kiemelt     előirányzat  

a) a kapott támogatás, amely - a b) pont szerinti eset kivételével - az államháztartás központi alrendszerében 
a központi költségvetésből - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv esetén 
azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi alapjából -, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 
az irányító szerv költségvetéséből származik,

b) a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv kivételével a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjaiból, az a) pont szerinti eset kivételével a helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól, 
többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól, térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 
központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből, a fejezeti kezelésű 
előirányzat bevételeként elszámolható összegből, és a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség 
nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,

c) a közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekből származik,
d) az intézményi működési bevétel, amely a működés során keletkezett bevételekből - így különösen az áru- 

és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az 
alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek - származik,



e) a felhalmozási bevétel, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi 
befektetések bevételeiből származik,

f) a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson kívülről származó olyan 
forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból 
létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli,

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely nem az átvevő költségvetési 
maradványából származik,

h) a kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből származik, és
i) az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele.

A TERVEZÉS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]

15. § (1) A központi költségvetés fejezeteinek Áht. 13. § (2) bekezdése szerinti tervezett kiadási főösszegét az 
Áht. 29. § (1) bekezdése alapján az adott fejezetre megállapított összes kiadás szerkezeti változásokkal és a 
szintrehozásokkal módosított összegeként kell megállapítani.

(2)     Szerkezeti     változásként   kell szerepeltetni
a) a tervévet megelőző évben tartós jelleggel átcsoportosított előirányzatok összegét,
b) a kiadási előirányzatoknak a közfeladatok megszűnéséből, intézmény átszervezésből, belső szerkezeti 

korszerűsítésből, vagy más hasonló okból adódó módosításait, és
d) a bevételi előirányzatok tartós változásait.
(3)     Szintrehozásként   kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, 

szerkezeti változásként beépült közfeladatok egész évi bevételi és kiadási előirányzatának megfelelő összegű 
kiegészítését.

(4) A fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szerv tervezett kiadásait az Áht. 13. § (2) 
bekezdése szerinti fejezeti főösszegen belül külön meg kell jelölni.

[Az Áht. 23. § (2) bekezdéséhez]

24.     §     (1)     A     helyi     önkormányzat     költségvetési     bevételei     és     költségvetési     kiadásai     között     kell     megtervezni  
a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, 

támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az 
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként,
felújításonként,
ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 

ellátásokat,
bc) az általános és céltartalékot, és
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
(2) A     helyi     önkormányzat   által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és 

kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-
testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 
megtervezni.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési 
rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, 
engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi 
önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy többcélú kistérségi társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti megállapodást kötött.



25. § (1) Ha a helyi önkormányzatok tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatait körjegyzőség látja el, a körjegyzőség - mint költségvetési szerv - bevételei, kiadásai, engedélyezett 
létszáma a körjegyzőség székhelye szerinti helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.

(2) A körjegyzőség bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az érdekelt helyi önkormányzatok - a 
költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt - együttes testületi ülésen döntenek.

(3) A körjegyzőségben részt vevő helyi önkormányzatok mindegyike önálló költségvetési rendeletet alkot, 
amelyet a körjegyző készít elő.

[Az Áht. 24. § (2) bekezdéséhez]

27. § (1) A jegyző a költségvetési     rendelettervezetet   a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak 
eredményét     írásban     rögzíti  , majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti 
és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, 
amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a jogszabály alapján kötelező 
könyvvizsgálatról készített írásos jelentést.

[Az Áht. 24. § (4) bekezdéséhez]

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. 

[Az Áht. 26. §-ához]

29. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 
26-28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési 
bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között 
kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács 
költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 26-28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy önkormányzati hivatal alatt az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, a többcélú kistérségi 
társulás munkaszervezetét, illetve a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetét, jegyzőn a hivatalvezetőt, illetve 
a munkaszervezet vezetőjét kell érteni.

(3) A jogi személyiségű társulás költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 26-28. §-ban 
foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy önkormányzati hivatal és jegyző alatt az Áht. 27. § (5) bekezdése 
szerinti helyi önkormányzat hivatalát és jegyzőjét kell érteni. 

33. § (1) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet 
képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár 
területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

51. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra - ideértve a prémium címén 
teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést, és a vállalkozási tartalék 
felhasználását is - a költségvetési évben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 
12%-áig, más     költségvetési     szervnél     a     költségvetési     rendeletben,     határozatban     meghatározott     összegig   
vállalható     kötelezettség.  



(2) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján 
díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a 
feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés e rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után 
kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv 
állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is 
maradéktalanul eleget tett.

(4) A helyi önkormányzat
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó pénzeszközök elosztására szolgáló fizetési számlát,
b) a helyi önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és túlnyomórészt nem helyi 

önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására szolgáló fizetési számlát,
c) közigazgatási hatósági eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, 

késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlát… 

147. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi 
személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács irányítása alá tartozó költségvetési szerv számára fizetési 
számla megnyitása, megszüntetése a költségvetési szerv létesítésének, megszüntetésének időpontja szerinti 
határnappal az Áht. 27. §-a szerinti szerv feladata. A     fizetési     számla     megnyitásáról,     megszüntetéséről     öt   
napon     belül     tájékoztatni     kell     az     Igazgatóságot.  


