
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 

13/2014.(IV.25.) 

önkormányzati rendelete 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának 

végrehajtásáról 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  önkormányzatok  és 

szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat‐és 

hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  138.  §  (1)  bekezdés  k)  pontjában  meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 1.§.    (1) Nyíregyháza Megyei  Jogú Város Önkormányzatának  (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint 

hagyja jóvá:  

a.) Bevételek összesen        33.409.347 eFt 

         ebből: ‐ költségvetési bevételek    28.613.953 eFt 

                      ‐ pénzmaradvány igénybevétele    1.329.694 eFt 

                      ‐ hitelfelvétel           3.405.701 eFt 

b.) Kiadások összesen        31.192.315 eFt  

        ebből: ‐ költségvetési kiadások    27.657.571 eFt       

                  ‐ hiteltörlesztés         3.469.060 eFt       

 

2.§.  (1  )  Az  Önkormányzat  2013.  évi  állami  támogatásának  elszámolását  a  2.  melléklet  szerint 

elfogadja. 

 

(2) A  rendelet 1.  §.  (2) bekezdésében megállapított bevételeket  intézményenként  és bevételi 

forrásonként az 5. és a 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

 (3)  A  rendelet  1.  §.  (2)  bekezdésében megállapított  kiadásokat  intézményenként  és  kiemelt 

előirányzatonként az 6. és 4. melléklet szerint elfogadja. 

 

(4)  Az  Önkormányzat  fenntartásában  működő  intézmények  2013.  évi  létszámadatait  és  a 

közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja. 

     

(5)  A  városfejlesztési  kiadások  teljesítését  8.332.601  eFt  főösszegben,  valamint  annak 

feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 

szerint elfogadja. 
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 (7)  A  felújítási  kiadások  teljesítését  954.848  eFt  főösszegben,  valamint  annak  célonkénti 

részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja. 

 

(8) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2013. évi támogatását a 11. melléklet szerint elfogadja. 

 

(9) Az Önkormányzat  2013.  évi  eszközeit  és  forrásait  a  12. melléklet  szerint  143.552.113  eFt 

összegben hagyja jóvá.    

 

(10)  Az  Önkormányzat  2013.  évi  tárgyévi  helyesbített  pénzmaradványát  3.961.838  eFt 

összegben,  a módosított  pénzmaradványt  és  az  intézmények  jóváhagyandó pénzmaradványát 

3.903.528  eFt  összegben  a  13.  melléklet  szerint,  az  intézmények  2014.  évi  költségvetési 

maradványát a 13.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

      

(11) Az Önkormányzat 2013. december 31‐én fennálló hitel/kötvényállományát 6.549.365.436 Ft 

összegben a 14. melléklet szerint elfogadja. 

 

(12) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 15. melléklet szerint elfogadja. 

 

(13) A közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint elfogadja. 

 

(14) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 17; 18; 19; 20. mellékletek szerint 

elfogadja.  

 

(15) Az Önkormányzat részesedéseit a 21. melléklet szerint elfogadja.  

 

(16)  Az  Önkormányzat  és  a  többségi  tulajdonú  gazdasági  társaságai  kötelezettségeinek  és 

követeléseinek állományát 22; 23; 24; 25. mellékletek szerint fogadja el.  

 

(17) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

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

 

 

Nyíregyháza, 2014. április 24. 
 
 
 
Dr. Kovács Ferenc  Dr. Szemán Sándor 
polgármester  címzetes főjegyző 
 
E rendeletet 2014. április hó 25. napján kihirdetem.  
 
Nyíregyháza, 2014. április 25. 
 
    Dr. Szemán Sándor 
    címzetes főjegyző 
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INDOKOLÁS 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 

 

A helyi önkormányzatok  zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról  szóló 2011. évi 

CXCV.  törvény,  a  további  szempontokat  és  részleteket  az  államháztartásról  szóló  törvény 

végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  kormányrendelet  valamint  az  államháztartás  szervezetei 

beszámolási  es  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.24.) 

kormányrendelet határozza meg. 

A  vonatkozó  rendelkezések  előírják,  hogy  a  zárszámadási  rendelet  tervezetet  a  költségvetési  évet 

követő negyedik hónap végéig kell a képviselő‐testület elé terjeszteni. 

A  most  beterjesztésre  kerülő  zárszámadás  és  a  zárszámadási  rendelet  tervezete  az  előirt 

szerkezetben  készült.  A  zárszámadás  bemutatja  a  2013.  évi  költségvetés  módosított  bevételi  és 

kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a  felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az 

önkormányzati  vagyon  gyarapodását.  A  zárszámadás  tartalmazza  a  2013.  évi  pénzmaradvány 

elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet. 

 

1.§.‐hoz 

 

Az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  beszámolójának  bevételi  és  kiadási  főösszegei  kerülnek 

jóváhagyásra.  

2.§.‐hoz 

 

Az  önkormányzat  és  az  irányítása  alá  tartozó  intézmények  bevételeinek  és  kiadásainak  tényleges 

összegét  tartalmazó,  jogszabályokban  előírt  mérlegek  és  kimutatások  szerinti  összegeinek 

elfogadását tartalmazza. 

                                                                                                    

3.§.‐hoz 

 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 

 


