
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2005. ( IV.20. ) 
r e n d e l e t e 

 
a 2004. évi költségvetés teljesítéséről 

 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. törvény 
alapján 2004. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 
 

 
 

1.§. 
 
 

Kunhegyes Város 2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a 
képviselőtestület jelen rendelet 1-11. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek 
megfelelően 
 

- 1.676.120 eFt bevétellel, amelyből 
          =  124.960 eFt  intézményi működési bevétel, 
          =      506.423 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei,  
          =       125.182 eFt  végleges pénzeszközátvétel, 
          =         18.584 eFt  felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

           =      833.384 eFt állami hozzájárulások, központosított előirányzatok,  
   egyéb kötött felhasználású támogatások és központi  
   költségvetési források, 

          =          1.628 eFt  nyújtott kölcsönök visszafizetése, 
          =        86.000 eFt  hitelfelvétel, 
          =        18.153 eFt  előző évi pénzmaradvány, 
          =    - 38.194 eFt  függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, 
és 
- 1.601.160 eFt kiadással , amelyből 
          =      723.035 eFt  személyi juttatás, 
          =      236.652 eFt  munkaadót terhelő járulékok, 
           =     346.824 eFt  dologi kiadás, 
          =      208.018 eFt pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, 
          =          2.330 eFt  ellátottak pénzbeli juttatása, 
          =          1.807 eFt  felújítási kiadás, 
          =        74.225 eFt  beruházási kiadás, 
          =             437 eFt  hitel tőke- és kamattörlesztések, 
          =          7.832 eFt  függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 
elfogadja.  
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2.§ . 
 
 

1./ Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi bevételeinek előirányzatát és teljesítését az 
1. számú melléklet foglalja magában. Az 1/a. számú melléklet intézményenkénti bontásban 
tartalmazza az intézményi működési bevételek 2004. évi alakulását. Az 1/b. számú 
melléklet az önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból származó részét 
mutatja be jogcímenként. Az 1/c. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások 
alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. Az 1/d. számú melléklet a normatív 
módon elosztott, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és 
intézményenként. Az 1/e melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek 
pénzforgalom nélküli bevételeinek alakulását mutatja be. 
 
2./ Kunhegyes Város részben önálló intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait és 
teljesítését a 2. számú melléklet szemlélteti.  
 
3./ A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak 2004. évi 
előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.  
 
4./ A 4. számú melléklet az önkormányzati szinten felmerült kiadások összesítője. A 4/a. 
melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. A 4/b. 
számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. A 4/c. számú 
melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat tartalmazza. A 4/d. számú melléklet a 
felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti 
bontásban. A 4/e. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. A 4/f. számú 
melléklet a céltartalék alakulását láttatja. A 4/g. számú melléklet az általános tartalék 
változásának bemutatására szolgál. 
 
5./ Az 5. számú melléklet a hiteltörlesztések és kamatok kiemelt feladat előirányzatait és 
teljesítését tartalmazza. 
 
6./ A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 6. 
számú melléklet szemlélteti. 
 
7./ Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és 
kiadásainak 2004-2005-2006. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet 
foglalja magában. 
 
8./ Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet 
ad tájékoztatást. 
 
9./ A 9. számú melléklet az önkormányzat vagyonát hivatott bemutatni a vagyonkataszter 
adatai alapján.  
 
10./ Kunhegyes Város Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2004. évi költségvetésének 
teljesítését a 10. számú melléklet mutatja be. 
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3. §. 
 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 13.) 
rendelet, az azt módosító 9/2004. (III. 25.), 14/2004. (IV. 09.), 17/2004. (IV. 21.), 18/2004. 
(IV. 21.), 19/2004. (IV. 21.), 23/2004. (IV. 30.), 25/2004. (V. 28.), 26/2004. (V. 28.), 
27/2004. (V. 28.), 28/2004. (VII. 16.), 38/2004. (VII. 16.), 40/2004. (VIII. 24.), 41/2004. 
(IX. 16.),  43/2004. (IX. 16.), 46/2004. (XI. 26.), 47/2004. (XI. 26.), 52/2004. (XII. 16.), 
4/2005. (II. 16.) és 11/2005. ( IV.20. ) rendelet, valamint a 2004. évi I. félévi teljesítéséről 
szóló 42/2004. (IX. 16.) rendelet. 
 
 
Kelt: Kunhegyes, 2005. év április hó 19. napján 
 
 
 
 
 
 Kontra József                                                                      Rentzné Dr. Bezdán Edit 
 polgármester                                                                                    jegyző                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
Kihirdetve Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV.09.) 
rendelete 24. § (1)-(2) bekezdése alapján 2005. április 20. 
 
                Rentzné dr. Bezdán Edit 
 jegyző 
 


