
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

63/2008.(XII. 29.) számú rendelete 
a 2008. évi költségvetésről szóló 23/2008. (IV.30.) számú, a 25/2008. 
(VI.4.) számú, a 33/2008. (VII.21.) számú, a 35/2008. (IX.9.), a 41/2008. 
(X.9.) és a 46/2008. (XI.07.) számú rendeletekkel módosított 14/2008. 

(III. 19.) számú rendeletének módosításáról 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
foglaltak alapján, a 23/2008. (IV.30.) számú, a 25/2008. (VI.4.) számú, a 33/2008. 
(VII.21.) számú, a 35/2008. (IX.9.), a 41/2008. (X.9.) és a 46/2008. (XI.07.) számú 
rendeletekkel módosított, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről alkotott 
14/2008. (III. 19.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. § 

 
A R. 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
Az Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének  
 

kiadási főösszegét      20.459.316 ezer forintban 
bevételi főösszegét      19.077.861 ezer forintban 
működési hiányát           507.399 ezer forintban 
felhalmozási hiányát          874.056 ezer forintban 
állapítja meg. 

2. § 
 

A R. 3. § (2) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
Az (1) bekezdésben megállapított 507.399 ezer Ft működési hiány fedezetére 
működési célú hitel, a 874.056 ezer Ft felhalmozási hiány fedezetére hosszúlejáratú 
hitel felvételét határozza meg.  

3. § 
A R. 3 § (3) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/2. 

számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál az 
1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerveknél az 1/8. számú melléklet mutatja be. A kiadási főösszeg 
megbontását az 1/9. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a 
Polgármesteri Hivatalnál az 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16. számú 
mellékletek, költségvetési szervenként és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, 
a Horvát Kisebbségi önkormányzatot, valamint a Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulást az 1/17. számú melléklet mutatja be. Az 1/13., 1/14. számú 
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mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat 
pedig feladatonként.  

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát az 1/16. számú mellékletben felsorolt 
célokra összesen 583.002 ezer Ft-ban, az általános tartalékát 178.000 ezer Ft-
ban állapítja meg.  

 
4. § 

A R 4. §-a az alábbiak szerint módosul:  
 
A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a 
helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetését is a következők szerint: 
 
a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat  28.123 e Ft bevételi főösszeg 
       28.123 e Ft kiadási főösszeg 
b) Horvát Kisebbségi Önkormányzat    4.456 e Ft bevételi főösszeg 
         4.456 e Ft kiadási főösszeg 
 
 

5. § 
 
A R 8. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az intézményi alaptevékenységen belül az intézményi ellátási díj és az alkalmazottak 
térítési díja vonatkozásában az előirányzaton felüli többletbevétel összegével (kivétel 
Kanizsai Dorottya Kórház) és az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokkal 
csökkentett egyéb bevételi többlet 50 %-ával az intézmény költségvetési 
támogatását csökkenteni kell, a többletbevétel másik 50 %-a tartós kiadással nem 
járó dologi kiadásaira az intézmény szabadon felhasználhatja.  
 
 

6. § 
 
 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1/1-1/17. számú 
mellékletei helyébe e rendelet 1/1-1/17. számú mellékletei lépnek.  
 
Nagykanizsa, 2008. december 18. 
 
 

Dr. Tuboly Marianna 
jegyző 

Marton István 
polgármester 

 
 
Kihirdetés napja: 2008. december 29. 
 
 
 
        Dr. Tuboly Marianna 
                   jegyző 


