
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (V. 01. )

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20122012. évi költségvetésének. évi költségvetésének

végrehajtásáról

1. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
(f)  pontjában,  valamint  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  91.  §  (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
könyvvizsgáló, a Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat  2012. évi
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

2.  §

(1) A rendelet  hatálya kiterjed az Önkormányzatra,  valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire, melyet a többször módosított  2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 24.)
rendelet 2. §-a tartalmazza.

3.  §

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  évi
eszköz- és forrás mérlegét,  az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el
(intézményenkénti részletezése a II. fejezet 6. sz. melléklete szerint): 

 Eszköz érték:   26 890 296 e/Ft
   Forrás érték:     26 890 296 e/Ft

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetési beszámolóját az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 

a) Költségvetési bevételek kiadások különbsége:          170. 044 e/Ft 
b) Pénzforgalom nélküli bevételek        1.207.150 e/Ft
c) Finanszírozási műveletek eredménye:                       -317.438 e/Ft
d) Aktív és passzív pü. műveletek egyenlege:                  162.176 e/Ft
e) Egyenlegében:                                                          1.221.932 e/Ft

             bevételi többlettel hagyja jóvá.  

4. §

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  következő  évekre  vállalt
hosszú  lejáratú  kötelezettséget  a  Mérleg  adatok alapján  4.175.372 e/Ft-ban (beruházási
hitelek +kötvény+hosszú lejáratú szállító) hagyja jóvá.  

(2)  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rövid lejáratú kötelezettséget
a Mérleg adatok alapján  2.487.431 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
a) Rövid lejáratú hitelek:     752.920 e/Ft
b) Szállítói tartozás:     994.107 e/Ft
c) Beruházási hitelek következő évi törlesztő üteme       92.455 e/Ft
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d) Rövid lejáratú kölcsönök     308 455 e/Ft
e) Kötvény 2012. törlesztő részlete     220.344 e/Ft
f) Egyéb     119.150 e/Ft

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunfélegyházi Víziközmű
Társulat  által  a  szennyvízcsatorna  befejező  ütemére  399 685  e/Ft  hitel  törlesztésére
kezességet  vállalt.  Továbbá  tudomásul  veszi,  hogy  a  Környezetvédelmi  Alapra  befolyt
(Környezetvédelmi  bírságot  és  a  Talajterhelési  adót)  4.710  e/Ft összegben  –  mely  a
pénzmaradvány  része  -  2013.  évben  is  a  Szennyvízcsatorna  építés  befejező  üteméhez
használja fel.

5. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetési  rendelet
mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve az I. fejezet szerint fogadja el.  

6. §  

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy  az
önkormányzatot  normatív  támogatások  elszámolása  miatt  928  e/Ft  illeti  meg,  továbbá
19.083  e/Ft  visszafizetési  kötelezettségünk  keletkezett  (egyenlegében  -18.155  e/Ft).
Mindezen túlmenően a külső intézmények részére kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás)
összege 124.934 e/Ft (túlfinanszírozás 2.077 e/Ft).  

(2)  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2012. évi
költségvetési  pénzmaradványát  1.161.899 e/Ft  összegben  hagyja  jóvá  (II.  fejezet  7.  sz.
melléklet) azzal, hogy a Kiskunfélegyházi Középiskola pénzmaradványa 41.834 e/Ft, ebből
önkormányzatot  megilleti  19.258  e/Ft  (Arany  János  Kollégium  -  Szakiskolai  program
14.121 e/Ft, OSZTV Nemzetgazdasági Minisztérium 2.120 e/Ft és a TÁMOP 3.17-11/2.
program 3.017 e/Ft), az intézményt megillető rész pedig 22.576 e/Ft.  

7. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  tekintetében  a  Városfenntartó  és  Szolgáltató
Költségvetési  Szervezet  végzett  2012.  évben  vállalkozási  tevékenységet,  a  Vállalkozási
tevékenység  módosított  pénzforgalmi  vállalkozási  maradványa  -9.634  e/Ft,  befizetési
kötelezettsége 591 e/Ft.

8. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kölcsönök  lejárat  szerinti
bontását az II. fejezet 8 sz. melléklet, a következő évekre vállalt kötelezettségeket a II/11. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

 9. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  egyszerűsített mérleget,  az
egyszerűsített  pénzforgalmi  jelentést,  az  egyszerűsített  pénzmaradvány  kimutatást  és  az
egyszerűsített  eredmény-kimutatást  a II.  fejezet 1, 2, 3, és 4. sz. mellékletek szerint hagyja
jóvá.
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10. §

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  évi
ingatlan  vagyonát  a  II.  fejezet  5.  sz.  melléklet  (ingatlankataszter)   szerint  fogadja  el,
(összes bruttó érték 26.095.860 e/Ft) továbbá a nem saját ingatlanon végzett felhalmozási
érték: 1.161.020 e/Ft, ezek együttesen: 27.256.880 e/Ft.

(2)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  az
önkormányzati ingatlan bruttó érték az elemi beszámoló 38. űrlap szerint 24.377.779 e/Ft,
az  üzemeltetésre  átadott  ingatlanok  bruttó  értéke:  2.879.101  e/Ft,  ezek  együttesen
27.256.880 e/Ft.

          
(3) Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási

csoportjánál megtekinthető.

11. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben nyújtott közvetett
támogatásokat  a  II.  fejezet  9.  sz.  melléklet   szerint  fogadja  el,  egyben  ezen  rendeletében
tudomásul  veszi,  hogy  2012.  évben  esedékessé  vált  adókedvezményt  (helyi  rendeletben
biztosított kedvezmény és mentesség miatti bevétel-kiesés) 12.034 e/Ft összegben biztosított a
II. fejezet 10. sz. melléklet szerint (egyéb közvetetett támogatást nem nyújtott). 

12. §

Az  önkormányzat  pénzforgalom  egyeztetését  a  II.  fejezet  12.  sz.  melléklet,  a  gazdasági
társaságokban való részvételét a II. fejezet 13. sz. melléklet  szerint fogadja el. 

13. §

Az európai uniós pályázattal megvalósuló fejlesztések megvalósulásáról készült tájékoztatót a
II. fejezet 14. sz. melléklet szerint fogadja el. 

14. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  2012. évben fejlesztéshez  kapcsolódóan adósságot
keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

15.  §

Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

 Kiskunfélegyháza, 2013. április 25.

               Kapus Krisztián          Dr. Endre Szabolcs
               polgármester     jegyző

Kihirdetve: 2013. május 1.
Dr. Endre Szabolcs

jegyző
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