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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2004. (IV.30.) számú

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20032003. évi költségvetésének. évi költségvetésének

végrehajtásáról

1. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 16. §.
(1) bekezdése,   a  Magyar Köztársaság a 2003. évi költségvetéséről szóló LXlll.  tv,
valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., és az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet  alapján a
2003. 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, 2003. évi

költségvetésről szóló 2/2003. (ll.13.) ök. számú rendelete tartalmazza.

3. §. /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2003.
évi  pénzügyi mérlegét az alábbi főösszegben fogadja el:

Eszköz érték:  18.927.441 e/Ft
  Forrás érték:    18.927.441 e/Ft

/2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003.
évi költségvetési beszámolóját 5.591 e/Ft kiadási többlettel hagyja jóvá.  

4. §. /1/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  következő  évre,
évekre vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget a Mérleg adatok alapján 448.488 e/Ft-ban
hagyja jóvá. E kötelezettségből:
beruházási hitel, felhalm. kölcsön:                448.488 e/Ft
- 2005. évi törlesztéssel:                   110.732 e/Ft

         - 2005. és az azt követő évekre                            337.756 e/Ft      

         /2/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  rövid  lejáratú
kötelezettséget a Mérleg adatok alapján  447.276 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
- folyószámla hitel                             168.141 e/Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói áll.)        89.951 e/Ft

          - egyéb                                                69.288 e/Ft
          - 2004..évben esedékes hitel, kölcsön                  119.896 e/Ft.

/3/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Kiskunfélegyházi
Viziközmű Társulat által a szennyvízcsatorna I. ütemére felvett 74 millió forint hitel
törlesztésére kezességet vállalt.

5.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetési  rendelet
mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve az I. fejezet szerint fogadja el.
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6. §.  /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
         a 2003. évi normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás     
         összegéből visszafizetési kötelezettség terheli  20.310e/Ft összegben, a normatív állami

hozzájárulások  tényleges  alakulásának  adó  erőképességre  gyakorolt  hatása  miatt
visszafizetési kötelezettség 1.769 e/Ft.

          /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2003.
évi  módosított  pénzmaradványát  felülvizsgálta  és  azt  –32.425  e/Ft  összegben
jóváhagyta.

7. §. Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezen  rendeletében
tudomásul  veszi,  hogy  2003.  évben  esedékessé  vált  helyi  adókból,  pótlékokból,
bírságokból adóelengedés (felszámolt vállalkozások adója, pótlék törlése)  4.136 e/Ft
volt,  adókedvezményt  (helyi  rendeletben biztosított  kedvezmény és mentesség miatti
bevétel-kiesés)  33.449 e/Ft összegben biztosított. 

8.  §.  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat  2003. évben vállalkozási  tevékenységet  nem
végzett.

9. §. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kölcsönök lejárat szerinti
bontását a  I. fejezet 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §.  /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2003.
         évi ingatlan vagyonát a I. fejezet 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

         /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
         Önkormányzat ingatlan vagyona az elemi beszámoló 38. űrlap szerint 16.111.262 e/Ft

2003. évben, mely a korábbi évhez képest nőtt 12.740.622 e/Ft-tal.
          Az önkormányzat  ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri  Hivatal  Gazdasági

Osztályán megtekinthető.

11.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2003.  évben  nyújtott
közvetett támogatásokat a I. fejezet 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §. 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.

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

Kiskunfélegyháza, 2004. április 29.

                Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                          polgármester jegyző

Kihirdetve: 2004. április 30. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
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