
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról, központi támogatások 

elszámolásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított feladatkörében a következőket rendeli el 

1. § 

(1) Nagykőrös város Önkormányzat, Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön-

külön alkotnak egy-egy címet. 

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

2. § 

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja 

jóvá: 

a) Költségvetési bevételek: 5.016.840 ezer Ft 

b) Költségvetési kiadások: 5.403.273 ezer Ft 

c) Költségvetési hiány összege: -386.433 ezer Ft 

d) Finanszírozási bevételek: 2.874.210 ezer Ft 

e) Finanszírozási kiadások 959.052 ezer Ft 

f) Finanszírozási műveletek eredménye: 1.915.158 ezer Ft 

3. § 

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradvány összegét 1.528.725 ezer Ft-ban hagyja jóvá. 

4. § 

(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásának mérlegét, a költségvetési bevételek 

és kiadások megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület az 2. § a) és d) pontjában megállapított bevételeket a 3. melléklet,, 4. 

melléklet, 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 

(3) A képviselő-testület a 2. § b) és e) pontjában megállapított kiadásokat a 6. melléklet, 7. melléklet, 

8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 13. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület az általános és céltartalékokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszám adatokat a 12. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 



5. § 

A képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasznált összegét 

következők szerint hagyja jóvá: 

a) Intézmények: 

aa) személyi juttatás 655.983 ezer Ft 

ab) munkaadókat terhelő járulékok 114.097 ezer Ft 

b) Nagykőrös Város Önkormányzat 

ba) személyi juttatás 70.096 ezer Ft 

bb) munkaadókat terhelő járulékok 6.637 ezer Ft 

c) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

ca) személyi juttatás 370.820 ezer Ft 

cb) munkaadókat terhelő járulékok 60.511 ezer Ft 

6. § 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

7. § 

A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat likviditásának alakulását a 15. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

8. § 

A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat vagyonmérlegét a 16. melléklet, ingatlan és 

értékpapírok vagyonkimutatását, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

9. § 

A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és 

kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

10. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Nagykőrös, 2022. május 26. 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Dr. Ecsedi-Ország Viktória 

jegyző 

 

 

  



Végső előterjesztői indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 157. § b) pontja és 162. §-a, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) II. és III. fejezet szabályozza az önkormányzat és az 

intézményei beszámolási kötelezettségét, valamint tartalmi és formai követelményeit. 

A jelen rendelet megalkotása a Nagykőrös Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021 (II.12) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint történik. 

A 2021. évi zárszámadás elkészítése a 2021. költségvetési év lezárását biztosítja. 


