
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
21/2005. (V. 09.) számú rendelete 

a 2005. évi költségvetésről szóló 6/2005. (II. 21.) számú 
rendeletének módosításáról 

 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-
gazdasági feltételek, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló, többször 
módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján az önkormányzat 
2005. évi költségvetésről alkotott 6/2005. (II. 21.) számú rendeletét (továbbiakban: 
R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
 

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, 
a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása együttes 2005. évi 
költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

Bevételi és kiadási főösszegét  18 291 029 eFt-ról 18 684 407 eFt-ra 
ezen belül:   
- a felhalmozási célú bevételt 3 911 535 eFt-ról 3 921 535 eFt-ra 
- a felhalmozási célú kiadást 3 913 846 eFt-ról 3 948 618 eFt-ra 
   ebből:   
§ a beruházások összegét 2 654 538 eFt-ról 2 636 067 eFt-ra 
§ a felújítások összegét 235 000 eFt-ról 238 500 eFt-ra 
§ az intézményi felhalmozások   
    összegét 240 402 eFt-ról 343 747 eFt-ra 
§ a felhalmozási célú támogatá-   
    sok összegét 452 338 eFt-ról 262 346 eFt-ra 

- a működési célú bevételt 14 379 494 eFt-ról 14 762 872 eFt-ra 
- a működési célú kiadást 14 377 183 eFt-ról  14 735 789 eFt-ra 
 ebből:   
§ a személyi jellegű kiadásokat 6 368 671 eFt-ról  6 615 967 eFt-ra 
§ a munkaadókat terhelő   
    járulékokat 2 114 723 eFt-ról 2 193 609 eFt-ra 
§ a dologi  jellegű kiadásokat 4 696 349 eFt-ról 4 735 684 eFt-ra 
§ az ellátottak pénzbeli   
     juttatásait 19 524 eFt-ról 21 488 eFt-ra 
§ a speciális célú támogatásokat 448 532 eFt-ról 448 532 eFt-ra 

- a költségvetési álláshelyet 3 150,19 főről 3 151,19 főben 
- a céltartalékot  577 083 eFt-ról 469 206 eFt-ra 
- a folyószámlahitel törlesztést 192 839 eFt-ról 192 839 eFt-ra 
- a célhitel törlesztést 107 670 eFt-ról 107 670 eFt-ra 

 
módosítja. 
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Ezen belül: 
 
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2005. (IV. 22.) számú határozat 

alapján a 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata 13.463 eFt-ról 13.740 eFt-ra  
 
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 6/2005. számú határozat alapján a 2005. 

évi bevételi és kiadási előirányzata 4.350 eFt-ról 2.934 eFt-ra 
 
- a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 9/2005. (IV. 18.) számú 

határozat alapján a 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata 63.950 eFt-ról 
99.360 eFt-ra  

 
módosul.” 
 

2. §. 
 
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. 
számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 
6. számú mellékletek, intézményenként a 7. számú melléklet mutatja be.” 
 
(2) A R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 

 „(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a 
költségvetési bevételeit ajánlja fel.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.” 

 
3. §. 

 
A R. 5. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 „(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú 
melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 9/a, 9/b, 
9/c., 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, intézményenként a 15. számú melléklet 
mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat 
célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9, 15. számú mellékletek 
tartalmazzák a 2004. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat. 
 
 (2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 469.206 ezer Ft 
összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.” 

 
4. §. 

 
A R. 8. §-az alábbi (32) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(32) A költségvetés céltartalékában tervezett intézményi alulfinanszírozás 
nem fedezi az intézményi pénzmaradványok összegét, ezért ennek fedezetéül a 
céltartalékban a normatív állami támogatás visszafizetésére elkülönített keretet 
csökkentettük. 
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E forrás biztosítására a közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2004. évi 
bérmegtakarításának felhasználását a 2005. évi költségvetés I. félévi 
beszámolójának elfogadásáig átmeneti jelleggel felfüggeszti. 
Amennyiben a normatíva visszafizetésére tervezett összeg fedezi az év közbeni 
lemondásokat, vagy a hiányzó összeg más többletforrásból biztosítható, úgy a 
közgyűlés a felfüggesztést legkésőbb 2005. évi költségvetés I. félévi beszámolójának 
elfogadásakor feloldja. 
 

5. §. 
 
A R. 26. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (4) bekezdés (5) 
bekezdésre módosul: 
 
 „(4) E rendelettel egyidejűleg a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló, módosított 47/2001. 
(X. 10.) számú rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A köztisztviselő részére visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható: 
a) a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet, egyéb 

munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, 
b) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás, 
c) albérleti díj hozzájárulás, 
d) családalapítási támogatás, 
e) üdültetési hozzájárulás, 
f) szociális, kulturális és sport támogatás, 
g) illetményelőleg, 
h) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
i) élet-, nyugdíj kiegészítő biztosítás és egészségbiztosítási támogatás, 
j) iskolakezdési támogatás.  
 

(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.” 
 

6. §. 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1-15. számú 
mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek. 
 
Nagykanizsa, 2005. április 27. 
 
 
 
 Dr. Kelemen Marcell     Litter Nándor 
          jegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetés napja: 2005. május 09. 


