
NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2011. (IV.29.)  

 
önkormányzati rendelete  

az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján – 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában 
meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2010. évi gazdálkodás 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat 
intézményeire, valamint a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra. 

 
A ZÁRSZÁMADÁS CÍMRENDJE 

 
2. § (1.) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

1. Polgármesteri Hivatal. 
 

b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
• Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola, 
• Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde, 
• Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, 
• Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
• Ratkó József Városi Könyvtár. 



(2.) Az (1.) bekezdés a) pontjában felsorolt önállóan gazdálkodó intézmény külön címet, 
az (1.) bekezdés b) pontjában felsorolt részben önállóan gazdálkodó intézmények külön 
– külön alcímet alkotnak. 
 

A  ZÁRSZÁMADÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
3. § Képviselő – testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének 
 
  a) bevételi főösszegét   3796817 ezer forintban, 
  b) kiadási főösszegét   3372958 ezer forintban 

állapítja meg. 
 

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított 
költségvetési szervek teljesített bevételeit forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti 
részletezettségben az 1.1 melléklet szerint állapítja meg. 

 
 (2) A teljesített bevételek forrásösszetétele: 
 

•   Intézményi működési bevételek       174.732 ezer Ft, 
•   Önkormányzati sajátos működési bevételei      551.882 ezer Ft, 
•   Központi költségvetési támogatás    1.322.904 ezer Ft, 
•  Felhalmozási és tőkejellegű bevételek        22.674 ezer Ft, 
•  Átvett pénzeszközök        583.347 ezer Ft, 
•  Támogatási célú kölcsön visszatérülése         18.693 ezer Ft, 
•  Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     125.153 ezer Ft, 
•  Hitel felvétel           997.432 ezer Ft. 

  
 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított 

költségvetési szervek teljesített kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben, 
az alábbiakban hagyja jóvá: 

 
 
 

�  Személyi juttatások         978.223 ezer Ft, 
•  Munkaadókat terhelő járulékok       231.907 ezer Ft, 
•  Dologi és egyéb folyó kiadások       744.753 ezer Ft, 
•  Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás     312.821 ezer Ft, 



•  Ellátottak pénzbeli juttatásai          14.573 ezer Ft, 
•  Beruházási kiadások          760.923 ezer Ft, 
•  Felújítási kiadások           35.809 ezer Ft, 
•  Egyéb felhalmozási kiadások          32.278 ezer Ft, 
•  Kölcsönök          252.111 ezer Ft, 
•  Hitelek törlesztése             9.560 ezer Ft. 
 
(4) Az önkormányzat egyéb, a (2) bekezdésébe nem tartozó kiegyenlítő, függő, 
átfutó bevételeit -65887 ezer forint összegben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Az önkormányzat egyéb, a (3) bekezdésébe nem tartozó kiegyenlítő, függő, 
átfutó kiadásait 226313 ezer forint összegben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i hitel-kötvény 
állományát a 4. melléklet szerint 1033282 ezer forint összegben hagyja jóvá. 
 
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet 
szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 
 
(8) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 
(9) A Képviselő-testület a hivatal és intézményei éves létszámadatát a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
 
(10) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadásait feladatonként a 9. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
 
(11) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka a 10. melléklet szerint 
71297 ezer forint. Ezen belül: 

a) működési célú        9179 ezer Ft, 
b) fejlesztési célú tartalék     62118 ezer Ft. 

 



(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 
13. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(13) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el. 
 
(14) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és éves létszámadatát 
a 15. melléklet tartalmazza. 

 
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 

elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásai a 16. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2)Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványát 344393 ezer forintban, a módosított pénzmaradványát 353120 
ezer forintban, ezen belül a TB alapok által folyósított pénzeszközök maradványát 0 
ezer forintban jóváhagyja. Az önkormányzat költségvetési szervei 
pénzmaradványát a 18. melléklet szerint állapítja meg. 
(3) Az önkormányzat 2010. évi eszközeit és forrásait a 19. melléklet szerint 6876014 
ezer forint összeggel jóváhagyja. 

 
(4) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, 
egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve 
együttesen, egyensúlyban a 6. részletező kimutatás szerint hagyja jóvá.  
 
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 
származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 11. melléklet szerint 
tudomásul veszi. 
 
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. részletező 
kimutatás, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 8-9. részletező 
kimutatás szerint jóváhagyja. 
 
(7) A Képviselő – testület az önkormányzat 2010. évi normatív állami 
hozzájárulások illetve a tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások 



elszámolását – feladatmutatók és mutatószámok alapján – , valamint a 
központosított előirányzatok alakulását a 2. melléklet szerint jóváhagyja.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
6. §  Ez a rendelet 2011. április 29. napján lép hatályba. 
 
7. §. A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése 
szerint a jegyző gondoskodik 
 
 
 
 
 Juhász Zoltán      Dr. Török László 
  polgármester               jegyző  

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet 2011. április 29. napján kihirdettem. 
 
 
 
         Dr. Török László 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


