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Nagykőrös Város Önkormányzat  
2013. évi zárszámadásáról, központi támogatások elszámolásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ (1) Az önkormányzat, az intézmények és a hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.  

      (2) A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint határozza meg.  

 

2.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek 

szerint hagyja jóvá: 

 

a) Költségvetési bevételek: 3.958.944 ezer Ft 

b) Költségvetési kiadások: 2.877.115 ezer Ft 

c) Költségvetési többlet összege: 1.081.829 ezer Ft 

d) Finanszírozási bevételek: 689.616 ezer Ft 

e) Finanszírozási kiadások 804.413 ezer Ft 

f) Finanszírozási műveletek eredménye:  -114.797 ezer Ft 

 

3.§ (1) A képviselő-testület az 2. §-ban megállapított bevételeket a 2., 3., 4., 5.  melléklet 

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.  

 

 (2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadásokat a 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.  

 

 (3) A képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszám adatokat a 7. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

 (4) A 2013. évi költségvetés végrehajtásának mérlegét a 19. melléklet, a költségvetési 

bevételek és kiadások megbontását a 20. melléklet tartalmazza. 

 

4.§ A képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasznált 

összegét és a 2013. évi statisztikai állományi létszámot a következők szerint hagyja jóvá: 

 

 (1) Nagykőrösi Szolgáltató Központ: 

a) személyi juttatás 644.108  ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 154.637 ezer Ft 

c) létszám 280 fő 

 

     (2) Nagykőrös Város Önkormányzat 

a) személyi juttatás 25.323 ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 3.693 ezer Ft 

c) létszám     0 fő 
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(3) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

a) személyi juttatás 244.830 ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 63.761 ezer Ft 

c) létszám 63 fő 
 

5.§  A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 22. melléklet, az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 21. melléklet tartalmazza.  

 

6.§ Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 

a 23. melléklet mutatja be. 

 

7.§ A képviselő-testület a közvetett támogatások nyújtását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

8.§ A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat vagyonmérlegét a 27., 28. 

melléklet, adósság és hitel állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

9.§ A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, 

egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, pénzforgalmi egyeztetését, egyszerűsített 

pénzmaradvány kimutatását a 29., 30., 31., 32. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

10.§ A képviselő-testület a 2013. évi normatív hozzájárulások és egyéb állami támogatások 

összegét a 25., 33., 34. melléklet szerint az alábbi részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

a) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

b) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 

c) központosított előirányzatok, és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása  

 

11.§ A képviselő-testület a 2013. évi módosított pénzmaradvány összegét 1.405.450 ezer 

Ft-ban hagyja jóvá a 26. mellékletben foglalt részletezés szerint.  

 

12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Nagykőrös, 2014. április 25. 

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 


