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Az előterjesztést a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság tárgyalja                                                            

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. április 30-ai ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ának  

(1) és (3) bekezdésében meghatározott önkormányzatnak, az önkormányzat és intézményei 

adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített beszámolót kellett készíteni, melyet 

könyvvizsgálóval felülvizsgáltatott és közzétett. Ez a jogszabály azonban hatálytalanná vált, 

és helyébe lépő - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. -, 

törvény alapján már nem szükséges könyvvizsgálói záradék az önkormányzat zárszámadási 

rendeletéről, illetve az egyszerűsített beszámolójáról, valamint azt az Állami Számvevőszék 

részére sem szükséges megküldeni.  

 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000.(XII.24.). sz. Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése alapján a 13-16. számú 

mellékletei szabályozták az egyszerűsített beszámoló adattartalmát, mely szintén 

hatálytalanná vált 2014. év január 1-től.  

 

Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített beszámoló az önkormányzat és intézményei feladatait 

nettósított módon tartalmazza, amely kivonatos anyaga a 2013. évi zárszámadásnak, ezért 

javasoljuk, hogy a közvélemény tájékoztatása érdekében az önkormányzat ebben az évben is 

tegye közzé az előterjesztés mellékletét képező egyszerűsített beszámolót a Mezőkövesdi 

Újságban. 

 

Kérem, T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az egyszerűsített 

beszámolót fogadja el. 

 

M e z ő k ö v e s d, 2014. április 22.                                  

 

 

 

                                                                                                          Tisztelettel: 

                                                                                               

 

                                                                                                     Dr. Fekete Zoltán 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………./2014. (IV….) önkormányzati határozata 

az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolójáról 

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja.  

 

2. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei: 

 az egyszerűsített mérleg (1. melléklet) 

 az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. melléklet) 

 az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. melléklet) 

- az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (4. melléklet) 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy gondoskodjanak a 2013. 

évi egyszerűsített költségvetési beszámoló Mezőkövesdi Újságban történő 

közzétételéről. 

 

 

Felelős:   polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2014. június 30. 
 


