
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
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Nagykőrös Város Önkormányzat  
költségvetéséről és zárszámadásról szóló rendeletének tartalmáról 

                                                                                                            
  
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 118. §-a által biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1. § 
 

A költségvetésről szóló rendelet tartalma 
 

(1) A költségvetési rendeletet  a hatályos jogszabályok és az elfogadott költségvetési 
koncepció 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 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 



1.sz. melléklet  Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 13/2009. (V.1.) Öt rendelethez   
 

Költségvetési rendelet tartalma 
 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat címrendje 
2.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételei 
3.  Önkormányzati intézmények bevételi előirányzatai 
4.  Polgármesteri Hivatal bevételei 
5.  Nagykőrös Város Önkormányzat kiadásai 
6.  Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatai 
6.A.  Önkormányzati intézmények felhalmozási és felújítási kiadásainak előirányzatai 
6.B. Önkormányzati intézmények forrásellátottsága 
7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai 
7.A. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
7.B. Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai 
7.C. Nagykőrös Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 
7.D. Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásai 
8. Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 
10. Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési mérlege 
11. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 
12.  Közvetett támogatások részletezése 
13.  Nagykőrös Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.sz. melléklet  Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 13/2009. (V.1.) Öt rendelethez   
 

Zárszámadási rendelet tartalma 
 
 
1.  Nagykőrös Város Önkormányzat bevételei 
2.  Önkormányzati intézmények bevételei  
3. Polgármesteri Hivatal bevételei 
4. Nagykőrös Város Önkormányzat kiadásai 
5.A Önkormányzati intézmények kiadásai 
5.B Önkormányzati intézmények személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai 
5.C Önkormányzati intézmények dologi kiadásai 
5.D Önkormányzati intézmények ellátottak pénzbeli juttatása 
5.E Önkormányzati intézmények pénzmaradvány átadása 
5.F Önkormányzati intézmények felhalmozási, felújítási kiadásai 
5.G Önkormányzati intézmények forrásellátottsága 
6. Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásai 
6.A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
8.B Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai 
6.C Nagykőrös Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszközátadások 
6.D Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásai 
7.  Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 
9. Nagykőrös Város Önkormányzat költségvetési mérlege 

 10. Nagykőrös Város Önkormányzat vagyonkimutatása 
10.A Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, 

koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 
11. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 
12. Közvetett támogatások részletezése 
13.  Egyszerűsített mérleg 
13.A Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 
13.B Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás 
13.C Egyszerűsített eredménykimutatás 
14. Normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi 

jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 
14.A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 

elszámolása 
14.B A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, 

feladatmutatók alakulása 
15. Pénzmaradvány elszámolás 
16. Nagykőrös Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadása  

 
 


