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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Általános indokolás a …../2012./VI. ……/ rendelethez. 

A 2011. költségvetési beszámoló keretében a zárszámadási rendelet kötelező mellékletek az 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés könyvvizsgáló által felülvizsgált anyagának csatolása. 

A mellékletben könyvelési programhiba miatt a részletes indokolásban szereplő eltérést 

tapasztaltunk. 

Ez az önkormányzat számviteli politikája értelmében nem jelentős hiba. 

Annak érdekében, hogy a 2012. június 30-i Állami Számvevőszéknek való megküldést 

megelőzően korrigáljuk, illetve a letétbe helyezett beszámoló érintett melléklete pontos 

legyen szükséges az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés pontosítása. 

A módosítás a beszámoló mérlegét, eredményét és más részét nem érinti. 

 



 
Részletes indokolás a …./2012./…../ rendelet módosításához 
Az egyszerűsített beszámoló 
 
 
E2 – egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján a számítógépes program hibája miatt 
eltéréseket tapasztaltunk. 
 
 
9. sor: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások. 
           (e Ft.) 
   Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés 
Helyesen  5.952   8.795   8.794 
Eltérés   5.952   8.500   8.500 
/A beszámoló 05 űrlap 36. sorát nem halmozta be a program/ 
 
 
26. sor: Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás. 
           (e Ft.) 
   Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés 
Helyesen:  1.029.036  1.120.153  1.150.744 
Eltérés:  -   -   3.699 
 
Az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét 3.699 e Ft.-ot behalmozta a 
program a 26. sorba és a 32. sorba is. Az összegnek a 32. sorban kell szerepelnie. 
 
 
32. sor: Támogatások, kiegészítések 
 
   Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés 
Helyesen:  371.815  686.000  689.699 
Eltérés:  525.796  561.144  561.144 
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás összegét is behalmozta a program. 
A Nettó 80 - nettósított önkormányzati költségvetési jelentés űrlapon az adatok helyesen 
szerepelnek. 
A pontosítások utáni – javított – mellékletet csatoljuk. 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (VI. …) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített 
beszámoló jóváhagyásáról szóló 7/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1. § A 7/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontjában szereplő egyszerűsített 

éves pénzforgalmi jelentés helyébe e rendelet melléklete lép.  
 
2. §  E rendelet 2012. június 29-én lép hatályba.  
 
 
Pásztó, 2012. június 22. 
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                 címzetes főjegyző 


