A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak:
1. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
2. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
3. 2000. évi C. törvény a számvitelről
4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
5. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről

Az egyes jogszabályok rövid összefoglalását az alábbiakban közöljük:

1. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
A törvény biztosítja a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogát, a helyi közösségek önszervező
önállóságának, az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, a közhatalom
demokratikus decentralizációjának előmozdítását, valamint, hogy a választópolgárok helyi közössége
- közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a
helyi érdekű közügyeit.

A törvény főbb pontjai:
•

A helyi önkormányzás általános szabályai – Az önkormányzati jogok. Feladatok és hatáskörök.

•

A települési önkormányzat – A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei.

•

A települési önkormányzatok társulásai.

•

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés.

•

A község, a város és területük.

•

A megyei jogú város.

•

A főváros.

•

A megyei önkormányzat.

•

Az önkormányzatok gazdasági alapjai.

•

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek, az önkormányzati jogok védelme.

•

A kisebbségi önkormányzat.

2. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
A törvény határozza meg az államháztartás működésének és ellenőrzésének legfontosabb szabályait.
A törvény főbb pontjai:
•

Általános rendelkezések – Az államháztartás gazdálkodásának alapelvei. A kincstári rendszer
szervezetei és feladatai.

•

A központi költségvetés – A központi költségvetés szerkezeti rendje, bevételei, kiadásai,
egyenlegének rendezése.

•

Az állami költségvetéssel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok – Az Országgyűlés
feladatai. A Kormány feladatai. Az államháztartásért felelős miniszter feladatai. A fejezetet
irányító szerv feladatai. Eljárási szabályok.

•

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése.

•

Az önkormányzatok költségvetése.

•

A társadalombiztosítás költségvetése.

•

A költségvetési szervek működése és gazdálkodása.

•

Közfeladatok gazdálkodó szervezetben való részvétellel történő ellátása.

•

Pénzellátás, előirányzat-felhasználás.

•

Gazdálkodás a vagyonnal.

•

Az államadósság.

•

Az államháztartás információs és mérlegrendszere.

•

Az államháztartás számvitele.

•

Államháztartási kontroll.

3. 2000. évi C. törvény a számvitelről
A törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a
beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített
szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó
követelményeket.
A törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e
jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és
amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá

tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről
és jövőbeli terveiről.
A törvény főbb pontjai:
•

Általános rendelkezések – A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések,
fogalmak.

•

Beszámolás és könyvvezetés.

•

Az éves beszámoló

•

Egyszerűsített éves beszámoló.

•

Egyszerűsített beszámoló.

•

Összevont (konszolidált) éves beszámoló.

•

Sajátos beszámolási kötelezettségek.

•

Számviteli szolgáltatás.

•

Nyilvánosságra hozatal és közzététel.

•

Könyvvizsgálat.

•

Könyvvezetés, bizonylatolás.

•

Jogkövetkezmények.

•

Az országos számviteli bizottság.

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

A 1992. évi XXXVIII. törvényben és a 2000. évi C. törvényben adott felhatalmazás értelmében a
Kormány az alábbi rendeleten határozta meg:
•

az államháztartás alrendszereinek pénzforgalmi számlarendjét, befizetési kötelezettségének
rendjét, pénzellátási, tervezési, költségvetési gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási
rendjét;

•

a költségvetési szervek tervezési, beszámolási és pénzellátási rendszerét, gazdálkodásának,
számvitelének, az államháztartási információs és számviteli rendszerének és ezen belül a
mérlegek tartalmának részletes szabályait;

•

az államháztartás szervezetei beszámoló készítését, könyvvezetési kötelezettségét, a
beszámolás és a könyvvezetés során érvényesítendő sajátos fogalmi meghatározásokat,
figyelemmel az államháztartási törvényben foglaltakra.

A rendelet főbb pontjai:
•

Általános rendelkezések.

•

Az elkülönített eredményszemléletű könyvvezetés és beszámolás.

•

A könyvek vezetésére, a nyilvánosságra hozatalra és a közzétételre vonatkozó általános
előírások.

5. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről
A rendelet az államháztartás alrendszereinek és az alrendszerek szervezeteinek működésére, továbbá
a költségvetésük tervezésére, előirányzataik módosítására, átcsoportosítására és felhasználására,
finanszírozásukra, beszámolásukra, a költségvetési szervek alapítására, besorolására,
megszüntetésére, belső kontrollrendszereik működtetésére, az államháztartásból származó források
terhére történő - visszterhes vagy támogatási célú - kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a
teljesítés ellenőrzésére, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) szerinti
felülvizsgálati eljárásra, valamint az államháztartás pénzügyi információs rendszerére, adataik
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó előírásokat állapítja meg.

A rendelet főbb pontjai:
•

Általános rendelkezések – A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések. A központi
költségvetés és az alapok. A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásai a többcélú
kistérségi társulások és a helyi kisebbségi önkormányzatok. Az országos kisebbségi
önkormányzatok.

•

A költségvetési szervek.

•

A költségvetési tervezés.

•

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

•

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés.

•

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai.

•

A fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok előirányzatainak
felhasználása.

•

Belső kontrollrendszer.

•

A kincstárnok és a biztosok.

•

Az államháztartás alrendszereinek számlavezetési és a kincstári finanszírozás rendje.

•

A költségvetési folyamatok alakulásának évközi ütemezése, megfigyelése.

•

Maradvány-elszámolás, beszámolás.

•

Az államháztartás
kötelezettségek.
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