
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2005. (IV.29.) számú

zárszámadási rendelete
az Önkormányzat az Önkormányzat 20042004. 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 1993. évi
CXVI.. 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 2004. 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, 2004. évi

költségvetésről szóló 3/2004. (ll.13.) ök. számú rendelete tartalmazza.

3. §. /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2004.
évi  mérlegét az alábbi főösszegben fogadja el:

Eszköz érték:  19.187.586 e/Ft
  Forrás érték:     19.187.586  e/Ft

/2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004.
évi költségvetési  beszámolóját  az egyszerűsített  pénzforgalmi jelentés alapján 44.406
e/Ft bevételi többlettel hagyja jóvá.  

4. §. /1/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  következő  évre,
évekre vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget a Mérleg adatok alapján 706.917 e/Ft-ban
hagyja jóvá. E kötelezettségből:
beruházási hitel,lízing:                    706.917 e/Ft

         /2/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  rövid  lejáratú
kötelezettséget a Mérleg adatok alapján  613.572 e/Ft, összegben hagyja jóvá.

         A rövid lejáratú  kötelezettségből:
- folyószámla és ÁFA megelőlegező hitel       98.987 e/Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói áll.)      268.934 e/Ft

          - egyéb                                              134.919 e/Ft
          - 2005.évben esedékes hitel     110.732 e/Ft.

/3/  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Kiskunfélegyházi
Viziközmű Társulat által a szennyvízcsatorna I. és II. ütemére 363 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.



6. §.  /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
         a 2004. évi normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA után

4.061  e/Ft  illeti  meg,  a   normatív  kötött  felhasználású  támogatás  összegéből
visszafizetési  kötelezettség  terheli  522  e/Ft  összegben,  a  jövedelem differenciálódás
mérséklése elszámolása miatt visszafizetési kötelezettség 15.285 e/Ft, a központosított
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása után pedig 26.710
e/Ft. Ezek együttesen 38.456 e/Ft visszafizetési kötelezettséget jelentenek.

          /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2004.
évi módosított pénzmaradványát   –129.162 e/Ft összegben hagyja jóvá (II. fejezet 7.
melléklet)

7. §. Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezen  rendeletében
tudomásul veszi, hogy 2004. évben esedékessé vált adókedvezményt (helyi rendeletben
biztosított  kedvezmény  és  mentesség  miatti  bevétel-kiesés)  31.277  e/Ft  összegben
biztosított. 

8.  §.  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat  2004. 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. §. 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 2004.
         évi ingatlan vagyonát a II. fejezet 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

         /2/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
         Önkormányzat ingatlan vagyona az elemi beszámoló 38. űrlap szerint 17.734.236 e/Ft

2004. évben, mely a korábbi évhez képest nőtt 232.238 e/Ft-tal.
          Az önkormányzat  ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri  Hivatal  Gazdasági

Osztályán megtekinthető.

12.  §.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2004.  évben  nyújtott
közvetett támogatásokat a II. fejezet 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

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

Kiskunfélegyháza, 2005. április 28.

               Ficsór József Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                          polgármester jegyző

Kihirdetve: 2005. április 29.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző


