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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2007. (IV. 27. )  

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20062006. évi költségvetésének. évi költségvetésének

végrehajtásáról

1. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 16. §
(1) bekezdése, a Magyar Köztársaság a 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII.
törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.,
és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet  alapján
a 2006. 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, 2006. évi

költségvetésről szóló 2/2006. (ll.16.)  rendelete tartalmazza.

3. §. /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi
pénzügyi mérlegét az alábbi főösszegben fogadja el (intézményenkénti részletezése a II.
fejezet 6.sz. melléklete szerint):

 Eszköz érték:    21.917.282 e/Ft
   Forrás érték:     21.917.282 e/Ft

/2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi
költségvetési  beszámolóját  az  egyszerűsített  pénzforgalmi  jelentés  alapján  43.615 e/Ft
bevételi többlettel hagyja jóvá.  

4. §. /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évekre vállalt
hosszú lejáratú kötelezettséget a Mérleg adatok alapján 1 368 944 e/Ft-ban hagyja jóvá. E
kötelezettségből:
beruházási hitel, lízing:                   1 368 944 e/Ft

         /2/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  rövid  lejáratú
kötelezettséget a Mérleg adatok alapján  1 231 176 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
- folyószámla hitel:                                               399 262  e/Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói áll.)       489 828  e/Ft

          - egyéb                                               173 103  e/Ft
          - 2007. évben esedékes beruházási hitel               164 983  e/Ft.

/3/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Kiskunfélegyházi
Víziközmű  Társulat  által  a  szennyvízcsatorna  I.  és  II.  ütemére   356 307  e/Ft  hitel
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törlesztésére kezességet vállalt (II. fejezet 8. sz. melléklet), továbbá tudomásul veszi, hogy
a  Környezetvédelmi  Alapra  befolyt  1.068  e/Ft-ot   a  beruházások  II/26.  során  szereplő
csapadékcsatorna bekötések kiadásaira került felhasználásra.

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  (4.  sz.
melléklet).

6. §.  /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
önkormányzatot a 2006. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású és
egyéb központi támogatás elszámolását követően 23.778 e/Ft, a jövedelem differenciálódás
mérséklése  elszámolása  miatt  61.327  e/Ft  visszafizetési  kötelezettség  terheli  Ezek
együttesen 85.105 e/Ft visszafizetési kötelezettséget jelentenek.

          /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi
módosított pénz-maradványát –188 582 e/Ft összegben hagyja jóvá (II. fejezet 7. melléklet)

7. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen rendeletében tudomásul
veszi,  hogy 2006.  évben esedékessé  vált  adókedvezményt  (helyi  rendeletben  biztosított
kedvezmény és mentesség miatti bevétel-kiesés) 20.443 e/Ft összegben biztosított. 10. sz.
melléklet. 

8.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  2006.  évben  vállalkozási  tevékenységet  nem
végzett.

9.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kölcsönök  lejárat  szerinti
bontását az I. 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  2006.
évi ingatlan vagyonát a II. fejezet 5. sz. melléklet  (ingatlankataszter)  szerint fogadja el,
(összes bruttó érték 20 758 806 e/Ft) továbbá a nem saját ingatlanon végzett felhalmozási
érték: 542 448 e/Ft, ezek együttesen:  21 301 254 e/Ft.

         /2/  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy az
önkormányzati ingatlan bruttó érték az elemi beszámoló 38. űrlap szerint 19 697 850 e/Ft,
üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttóértéke:1 603 404 e/FT 2006. évben, mely a korábbi
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évhez képest 2 178 151 ezer /Ft-tal nőtt.  Külön nyilvántartásban lévő vagyona nincs az
önkormányzatnak. 

          Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán
megtekinthető.

12.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2006.  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.  §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

       Kiskunfélegyháza, 2007. április 26.

               Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
               polgármester        jegyző

Kihirdetve: 2007. április 27.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző


