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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009. (IV.30.)  

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20082008. évi költségvetésének. évi költségvetésének

végrehajtásáról

1. §.  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 16. §
(1) bekezdése, a Magyar Köztársaság a 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
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
2008. 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,  2008.  évi
költségvetésről szóló 2/2008. (II. 15.) rendelete tartalmazza.

3. § /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
eszköz- és forrás mérlegét,  az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el
(intézményenkénti részletezése a II. fejezet 6. sz. melléklete szerint):eszköz-forrásnöv..xls

 Eszköz érték:  24.930.999 e/Ft
   Forrás érték:    24.930.999 e/Ft

      /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetési beszámolóját az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 

 Költségvetési bevételek kiadások különbsége:   -705.301 e/Ft 
 Finanszírozási műveletek egyenlege:                 503.124 e/Ft
 Aktív és passzív pü. műveletek egyenlege:          -128.170 e/Ft
 Pénzforgalom nélküli egyenleg    277.998 e/Ft
 Egyenlegében:                                                       -52.349 e/Ft

             kiadási többlettel hagyja jóvá.  

4. §. /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évekre vállalt
hosszú lejáratú kötelezettséget a Mérleg adatok alapján 3 113 368 e/Ft-ban hagyja jóvá. E
kötelezettségből:
beruházási hitel:                       1 391 422 e/Ft

          kötvény:        1 721 946 e/Ft

         /2/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  rövid  lejáratú
kötelezettséget a Mérleg adatok alapján  1.311.091 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
- szállítói állomány         423 196 e/Ft

          - 2009. évben esedékes beruházási hitel                   89 509 e/Ft
          - 2009. évben esedékes kötvény törlesztés               98 396 e/Ft
 - folyószámla hitel         443 159 e/Ft

- egyéb         256 831 e/Ft
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/3/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Kiskunfélegyházi
Víziközmű  Társulat  által  a  szennyvízcsatorna  I.  és  II.  ütemére  353  499  e/Ft  hitel
törlesztésére  kezességet  vállalt  (II.  fejezet  14.  sz.  melléklet).  kezességváll..xls Továbbá
tudomásul veszi, hogy a Környezetvédelmi Alapra befolyt (Környezetvédelmi bírságot és a
Talajterhelési adót)  3.692 e/Ft  összegben – mely a pénzmaradvány része - 2009. évben a
Szennyvízcsatorna  építés  III-IV.  üteméhez  használja  fel  az  idevonatkozó  rendelet
értelmében.

5.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetési  rendelet
mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve az I. fejezet 2008 zárszámadás.xls 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  normatív  és  normatív  kötött  felhasználású,  a  központi  támogatások,  a
jövedelem  differenciálódás  mérséklése  elszámolása  miatt  67.281  e/Ft  összegben
visszafizetési kötelezettség terheli, továbbá 23.125 e/Ft összegű kiutalatlan támogatás illeti
meg. Ez összességében 44 156 e/Ft.

          /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
módosított pénz-maradványát -29 963 e/Ft összegben hagyja jóvá (II. fejezet 7. melléklet)
Pénzmar_táblák_2008.xls

7. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen rendeletében tudomásul
veszi,  hogy 2008.  évben esedékessé  vált  adókedvezményt  (helyi  rendeletben  biztosított
kedvezmény  és  mentesség  miatti  bevétel-kiesés)  16  292 e/Ft  összegben  biztosított.  II.
fejezet 10. sz. melléklet. adókiesés.xls

8.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  2008.  évben  vállalkozási  tevékenységet  nem
végzett.

9.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kölcsönök  lejárat  szerinti
bontását  az  I.  fejezet  8  sz.  melléklet  kölcsönök.xls,  a  következő  évekre  vállalt
kötelezettségeket a II/11. sz. melléklet köt.vál.köv.évek.xls 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 közzététel.xls
szerint hagyja jóvá.

11. § /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
ingatlan  vagyonát  a  II.  fejezet  5.  sz.  melléklet  (ingatlankataszter)  kataszter.xls szerint
fogadja el, (összes bruttó érték 24 976 841 e/Ft) továbbá a nem saját ingatlanon végzett
felhalmozási érték: 542 889 e/Ft, ezek együttesen:  25 519 730 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 22 151 176 e/Ft,
üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttóértéke: 3 368 554 e/Ft 

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

12.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2008.  évben  nyújtott
közvetett támogatásokat a II. fejezet 9. sz. melléklet közvetetttám..xls szerint fogadja el.

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

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

       Kiskunfélegyháza, 2009. április 30.

               Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
               polgármester        jegyző

Kihirdetve: 2009. április 30.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
       jegyző
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