
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 
Nagykőrös Város Önkormányzat  

2015. évi zárszámadásáról, központi támogatások elszámolásáról és a költségvetési 
maradvány 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 2015. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek 

szerint hagyja jóvá: 

 

a) Költségvetési bevételek: 2 660 504 ezer Ft 

b) Költségvetési kiadások:  2 869 486 ezer Ft 

c) Költségvetési többlet összege: -208 982 ezer Ft 

d) Finanszírozási bevételek: 2 546 845 ezer Ft 

e) Finanszírozási kiadások  1 331 675 ezer Ft 

f) Finanszírozási műveletek eredménye:  1 215 170 ezer Ft 

 

3. §  (1) A 2015. évi költségvetés végrehajtásának mérlegét a 2. melléklet, a költségvetési 

bevételek és kiadások megbontását a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 (2) A képviselő-testület az 2. §-ban megállapított bevételeket a 4., 5., 6. melléklet 

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.  

 

  (3) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadásokat a 7., 8., 9., 10., 12., 14., 

15. mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.  

 

  (4) A képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszám adatokat a 13. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

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

felhasznált összegét és a 2015. évi statisztikai állományi létszámot a következők 

szerint hagyja jóvá: 

 

  (1) Nagykőrösi Szolgáltató Központ: 

 

a) személyi juttatás 694 454  ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 187 106 ezer Ft 

c) létszám                                                          

 ca) 2015. január 1. és 2015. július 31. között 302,5 fő,  

 cb) 2015. augusztus 1. és 2015. december 31. között 279 fő. 
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 (2) Nagykőrös Város Önkormányzat 

 

a) személyi juttatás     38 184 ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok   6 476 ezer Ft 

c) létszám     0 fő 

 

  (3) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

 

a) személyi juttatás 246 637 ezer Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 74 154 ezer Ft 

c) létszám 69 fő 
 

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

kiadásait a 11. melléklet mutatja be. 

 

6. §  A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási tervét a 16. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

7. §  A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat vagyonmérlegét a 17. melléklet, 

ingatlan és értékpapír vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

8. §  A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési maradvány összegét 1 002 541 ezer Ft-

ban hagyja jóvá. 

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Nagykőrös, 2016. május 27. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs  Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

  


