
 
 
 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
18/2005. (V. 09.) számú rendelete a  

2004. évi költségvetési zárszámadásról  
 
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában biztosított jogkörében a 2004. évi költségvetési zárszám-
adásról a következő rendeletet alkotja. 

 
1. §. 

 
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2004. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben fog-
laltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 
Bevételi főösszegét 16.659.424 eFt-ban, 

Kiadási főösszegét 16.148.494 eFt-ban, 
 
Bevételi és kiadási főösszegén belül: 

 - a felhalmozási célú bevételt 1.964.546 eFt-ban 

 - a felhalmozási célú kiadást 2.401.877 eFt-ban 
ebből: 
♦ a beruházások összegét 1.391.665 eFt-ban 
♦ a felújítások összegét 370.721 eFt-ban 
♦ az intézményi felhalmozások összegét 301.076 eFt-ban 
♦ felhalmozási célú támogatások összegét  258.888 eFt-ban 

- a működési célú bevételt 14.837.306 eFt-ban 

- a működési célú kiadást 13.887.071 eFt-ban 
ebből: 
♦ a személyi jellegű kiadásokat 5.930.334 eFt-ban 
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat 1.968.510 eFt-ban 
♦ a dologi jellegű kiadásokat 5 008.426 eFt-ban 
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.804 eFt-ban 
♦ a speciális célú támogatásokat 819.871 eFt-ban 

- a költségvetési álláshelyet                                                            3.024       
- a hiteltörlesztést 214.169 eFt-ban 

 
állapítja meg. 
 
Ezen belül: 
 

(2) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 10/2005. (IV. 22.) számú határozata alapján a 
2004. évi  
 

Bevételét 43.966 eFt-tal, 
ezen belül: 

• önkormányzati támogatást 5.321 eFt-tal 
• működési célra átvett pénzeszközt 25.990 eFt-tal 
• működési bevételeit 942 eFt-tal 



• előző évi pénzmaradványát 11.713 eFt-tal 
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 Kiadását 43.540 eFt-tal, 
 ezen belül: 

• álláshely                                                                                    2 
• a személyi juttatásokat 7.432 eFt-tal 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 2.458 eFt-tal 
• a dologi kiadásokat 31.984 eFt-tal 
• működési célú pénzeszköz átadást 11 eFt-tal 
• felhalmozási pénzeszköz átadást 1.475 eFt-tal 
• kölcsöntörlesztést 180 eFt-tal 

 
 
 (3) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 5/2005. számú határozata alapján a 2004. évi  

 
Bevételét 3.426 eFt-tal, 
ezen belül:  

• önkormányzati támogatást 2.814 eFt-tal 
• működési célra átvett pénzeszközt 612 eFt-tal 
 

Kiadását 4.842 eFt-tal, 
ezen belül: 

• álláshely                                                                                     1 
• a személyi juttatásokat 960 eFt-tal 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 322 eFt-tal 
• a dologi kiadásokat 3.040 eFt-tal 
• felhalmozási kiadást 520 eFt-tal 

 
 
  (4) a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 9/2005. (IV. 18.) számú taggyűlési 

határozata alapján a 2004. évi  
 

Bevételét 129.027 eFt-tal, 
ezen belül: 

• működési bevételeket 6.618 eFt-tal 
• működési célra átvett pénzeszközt 68.383 eFt-tal 
• felhalmozási célra átvett pénzeszközt 2.213 eFt-tal 
• értékpapír eladást 1.813 eFt-tal 
• központosított támogatást 50.000 eFt-tal 
 

Kiadását 92.117 eFt-tal, 
ezen belül: 

• álláshely                                                                                    4 
• a személyi juttatásokat 45.701 eFt-tal 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 17.190 eFt-tal 
• a dologi kiadásokat 13.207 eFt-tal 
• működési célú pénzeszköz átadást 479 eFt-tal 
• felhalmozási kiadást 13.040 eFt-tal 
• önkormányzatnak nyújtott kölcsönt 2.500 eFt-tal 

 
 tudomásul veszi. 
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2. §. 
 
 (1) A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása 2004. évi bevételeit az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/a., 9/b., 9/c. számú melléklet-
nek megfelelően állapítja meg. 
 
 
 (2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi ösz-
szes bevételét 11.759.630 eFt-ban, saját bevételét 6.663.445 eFt-ban állapítja meg az 1. és 
2. számú mellékletnek megfelelően. Az intézményi bevételek részletezését a 7. számú mel-
léklet mutatja be. 

 
 

3. §. 
 
 (1) A Közgyűlés a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása 2004. évi kiadásait az 1., 8., 9/a. 9/b, 9/c. számú mellékletnek megfele-
lően állapítja meg. A kiadások részletezését a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek mu-
tatják be. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését a 11. és 12. 
számú mellékletekben részletezett céloknak megfelelően fogadja el. 
 
 (2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi ösz-
szes kiadásait 11.178.975 eFt-ban, a saját bevétel terhére teljesített kiadásait 6.082.790 
eFt-ban állapítja meg az 1. és 8. számú mellékletnek megfelelően. A kiadások kiemelt elői-
rányzatok szerinti részletezését a 15. számú melléklet mutatja be. 
 
 

4. §. 
 
 (1) A Közgyűlés a 16/1. és 16/2. számú mellékletekben szereplő normatív állami hoz-
zájárulások elszámolást jóváhagyja. Az önkormányzat – 2004. december 31-i állapot szerinti 
– vagyonát a 21. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 35.549.130 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
 (2) A Közgyűlés az előterjesztés 17, 18, 19, 20, 22, 23. számú mellékleteiben szereplő 
tájékoztató adatokat – feladatmutatók, önkormányzati közvetett támogatások, lakásalap 
állomány, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai, a függő, átfutó, kiegyenlítő be-
vételek és kiadások, hitelállomány és törlesztés ütemezése – tudomásul veszi. 
 
 

5. §. 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési címrendje alapján 
címenként a bevételeket a 24. számú mellékletnek megfelelően, a kiadásokat a 25. számú 
mellékletnek megfelelően állapítja meg. 
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6. §. 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2004. évi pénz-
maradványát 131.311 eFt-ban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi pénzmaradvá-
nyát 426 eFt-ban, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványát –1.416 
eFt-ban, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi pénzmaradványát 36.910 
eFt-ban, így az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi pénzmarad-
ványát 437.622 eFt-ban állapítja meg. 
 
 

7. §. 
 
 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
 
Nagykanizsa, 2005. április 27. 
 
 
 
 
 Dr. Kelemen Marcell  Litter Nándor 
                    jegyző                    polgármester 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2005. május 09. 


