
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13 /2009. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat  

költségvetéséről és zárszámadásról szóló rendeletének tartalmáról 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 23. és 91. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli 

el:
1
 

1. § 

A költségvetésről szóló rendelet tartalma 

 
2
(1) A költségvetési rendeletet a hatályos jogszabályok iránymutatása alapján kell 

összeállítani. 

 

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza: 

a) a rendelet hatályát, 

b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési bevételeket és 

kiadásokat, többletet vagy hiányt, 

c) a költségvetés végrehajtását biztosító eljárási szabályokat, 

d) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását. 

 

(3) A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

  

2. § 

A zárszámadásról szóló rendelet tartalma 

 

(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott 

költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. 

 

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza: 

a) a rendelet hatályát, 

b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, 

c) a módosított pénzmaradványt, 

d) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását. 

 

(3) A zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

Hatálybalépés 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2009. évi 

zárszámadási rendelet esetében kell alkalmazni. 

 

Nagykőrös, 2009. május 1. 

  

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

           polgármester jegyző 

                                                 
1
 Módosította a 40/2013. (IX. 27.) ö. r.           Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 28. 

2
 Módosította a 27/2015. (XI. 27.) ö. r.           Hatályba lépés ideje: 2015. november 28. 



 

Záradék: 

 

Módosította a  

 

- 40/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 

- 27/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

 

 

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

           polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. melléklet
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásról szóló rendeletének 

tartalmáról szóló 13/2009. (V. 1.) önkormányzati rendeletéhez 
 

Költségvetési rendelet tartalma 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat címrendje 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételei 

3.  Önkormányzati intézmények bevételi előirányzatai 

4.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételi előirányzatai 

5.  Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 

6.  Nagykőrös Város Önkormányzat  kiadásai 

7. Nagykőrös Város Önkormányzat létszám adatai 

8.  Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatai 

9. Önkormányzati intézmények felhalmozási és felújítási kiadásainak előirányzata 

10. Önkormányzati intézmények forrásellátottsága 

11. Nagykőrös Város Önkormányzat működési kiadása 

12. Önkormányzat által folyósított ellátások 

13. Nagykőrös Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 

14. Nagykőrös Város Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 

15. Belföldi értékpapírok kiadásai 

16. Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

17. Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 

18. Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásai 

19.  Önkormányzati hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 

20.  Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési mérlege 

21. Költségvetési bevételek és kiadások megbontása 

22. Előirányzat felhasználási ütemterv 

23. Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 

24. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 

25.  Közvetett támogatások részletezése 

26. Nagykőrös Város Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 
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2. melléklet
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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Nagykőrös Város Önkormányzat  költségvetéséről és zárszámadásról szóló rendeletének 

tartalmáról szóló 13/2009. (V. 1.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Zárszámadási rendelet tartalma 

 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat címrendje 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételi előirányzatai 

3.  Önkormányzati intézmények bevételi előirányzatai 

4.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételi előirányzatai 

5.  Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 

6.  Nagykőrös Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 

7. Nagykőrös Város Önkormányzat létszám adatai 

8.  Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatai 

9. Önkormányzati intézmények felhalmozási és felújítási kiadásainak előirányzata 

10. Önkormányzati intézmények forrásellátottsága 

11. Nagykőrös Város Önkormányzat működési kiadása 

12. Önkormányzat által folyósított ellátások 

13. Nagykőrös Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 

14. Nagykőrös Város Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 

15. Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

15/A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 

16. Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásai 

17. Nagykőrös Város Önkormányzat hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 

18. Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési mérlege 

19. Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 

20. Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 

21. Közvetlen támogatások részletezése 

22. Vagyonkimutatás mérlegtételek alapján 

23. Ingatlan és értékpapírok vagyonkimutatása 

24. Egyszerűsített mérleg 

25. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 

26. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 

27. Normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó 

elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 

28. Jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolás 

29. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 

alakulása 

30. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 

31. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött 

felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 

32. Előző évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat 

maradványainak elszámolása 

33. Pénzmaradvány 

34. Egyszerűsített vállalkozási maradvány elszámolása 

35. Pénzforgalom egyeztetése 
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