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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (04.27.)  

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20112011. évi költségvetésének. évi költségvetésének

végrehajtásáról

1. §.  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 16. §
(1)  bekezdése,  a  Magyar  Köztársaság  a 2011.  évi  költségvetéséről  szóló  2010.  évi
CLXIX. tv. alapján, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet  alapján  a  2011.  évi  zárszámadásról szóló  rendeletet  az  alábbiakban  alkotja
meg.

2.§ /1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.

        
/2/  A címrendet  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  többször  módosított  2011.  évi

költségvetésről szóló 2/2011. (II. 10.) rendelete tartalmazza.

3. § /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
eszköz- és forrás mérlegét, az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el
(intézményenkénti részletezése a II. fejezet 6. sz. melléklete szerint): 

 Eszköz érték:   26 898 877 e/Ft
   Forrás érték:    26 898 877 e/Ft

      /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.
évi költségvetési beszámolóját az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 

 Költségvetési bevételek kiadások különbsége:       106 491 e/Ft 
 Pénzforgalom nélküli bevételek       191 403 e/Ft
 Pénzforgalom nélküli kiadások          -3 784 e/Ft
 Finanszírozási műveletek eredménye:                    894 316 e/Ft
 Aktív és passzív pü. műveletek egyenlege:             -180 698 e/Ft
 Egyenlegében:                                                      1 007 728 e/Ft

             bevételi többlettel hagyja jóvá.  

4. §. /1/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  következő  évekre
vállalt  hosszú  lejáratú  kötelezettséget  a  Mérleg  adatok  alapján  4 353  545  e/Ft-ban
(beruházási hitelek +kötvény) hagyja jóvá.  

         /2/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  rövid  lejáratú
kötelezettséget a Mérleg adatok alapján  2 687 924 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
- Rövid lejáratú hitelek:     951 102 e/Ft
- Szállítói tartozás: 1 149 940 e/Ft
- Beruházási hitelek következő évi törlesztő üteme    102 876 e/Ft
- Rövid lejáratú kölcsönök    308 455 e/Ft
- Kötvény 2012. törlesztő részlete      35 200 e/Ft
- Egyéb     140 351 e/Ft
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/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) 2.484 e/Ft összegben
– mely  a pénzmaradvány része -  2012. 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 és tudomásul veszi a
Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  határozatát  a költségvetése végrehajtásáról  (1/a.  sz.
melléklet szerint).

6. §.  /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
önkormányzatot  normatív támogatások elszámolása miatt  18.477 e/Ft normatív állami
hozzájárulás illeti meg. A jövedelem differenciálódás mérséklés elszámolása miatt 9.672
e/Ft  visszafizetési  kötelezettségünk  keletkezett,  a  normatív  és  kötött  felhasználású
támogatások  elszámolása  után  799  e/Ft,  valamint  központosított  előirányzatok
elszámolása miatt 63 e/Ft fizetési kötelezettség terhel bennünket (egyenlegében +7.943
e/Ft).   Mindezen  túlmenően  a  külső  intézmények  részére  kiutalatlan  támogatás
(alulfinanszírozás) összege 170.308 e/Ft (túlfinanszírozás 1.266 e/Ft).  

          /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi módosított pénz-maradványát 1.297.841 e/Ft összegben hagyja jóvá (II. fejezet 7. sz.
melléklet). 

7. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen rendeletében tudomásul
veszi, hogy 2011. évben esedékessé vált adókedvezményt (helyi rendeletben biztosított
kedvezmény és mentesség miatti  bevétel-kiesés) 18 312 e/Ft összegben biztosított.  II.
fejezet 10. sz. melléklet. 

8.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  tekintetében  a  Városfenntartó  és  Szolgáltató
Költségvetési  Szervezet  végzett  2011.  évben  vállalkozási  tevékenységet,  melynek
pénzforgalmi maradványa 7.373 e/Ft, a tartalékba helyezhető összeg 3.451 e/Ft. 

9. §. 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.

10. §.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.

11. § /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi ingatlan vagyonát a II. fejezet 5. sz. melléklet (ingatlankataszter)  szerint fogadja el,
(összes bruttó érték 25.933.207 e/Ft) továbbá a nem saját ingatlanon végzett felhalmozási
érték: 699.820 e/Ft, ezek együttesen: 26.633.027 e/Ft.
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         /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
önkormányzati  ingatlan  bruttó  érték  az elemi  beszámoló  38.  űrlap szerint  23.756.434
e/Ft, üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttóértéke: 2.876.593 e/Ft.

          Az  önkormányzat  ingatlan  vagyon  katasztere  a  Polgármesteri  Hivatal
Vagyonhasznosítási csoportjánál megtekinthető.

12.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évben  nyújtott
közvetett támogatásokat a II. fejezet 9. sz. melléklet  szerint fogadja el.

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

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

14.  §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

       Kiskunfélegyháza, 2012. április 26.

               Kapus Krisztián          Dr. Csölle Yvette
               polgármester        jegyző

Kihirdetve: 2012. április 27.

Dr. Csölle Yvette
jegyző

 


