Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
11/2009. (IV. 27.)
Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A költségvetés végrehajtása
(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/2. számú mellékletben foglaltak szerint

ezen belül

ezen belül

3.991.197 eFt
3.512.216 eFt
473.372 eFt
5.609 eFt

teljesített bevétellel,
mőködési bevétellel,
felhalmozási bevétellel
finanszírozási mőveletek bevétellel

3.868.281 eFt
3.394.909 eFt
466.617 eFt
6.755 eFt

teljesített kiadással,
mőködési kiadással,
felhalmozási kiadással,
finanszírozási mőveletek kiadásaival

jóváhagyja.
(2)

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a
2/1. és 2/2., felújítási és fejlesztési feladatait a 6. számú mellékletek szerinti
részletezettségben jóváhagyja.

(3)

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a
3/1. és 3/2. felújítási és fejlesztési feladatait a 6. sz. mellékletek szerint jóváhagyja.

(4)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz.
melléklet tartalmazza.

2. §

Pénzmaradvány jóváhagyása
(1)

A képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
pénzmaradványát 51.028 eFt összegben a 2/3. számú mellékletben foglalt intézményi
részletezésben jóváhagyja.

(2)

Az intézmények pénzmaradványaikat saját hatáskörben elıirányzatosíthatják. Az
intézményi pénzmaradványból személyi jellegő elıirányzat a 2008. évi ilyen jellegő
maradvány erejéig képezhetı. A mőködés zavartalanságának biztosítása mellett az
intézményi pénzmaradványok a tervezett felújítási, beruházási feladatokra is
igényelhetık.

(3)

A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 2008.
évi pénzmaradványát -4.404 eFt-ban állapítja meg a 3/3. számú melléklet szerinti
felhasználási célokkal és a 2009. évi költségvetést érintı visszapótlási kötelezettséggel.
3. §
Az önkormányzat vagyona

Az önkormányzat vagyonát a képviselı-testület az 5. számú melléklet szerinti mérleg alapján,
elfogadva a költségvetési szervek vezetıinek 7. számú melléklet szerinti leltár nyilatkozatát,
8.696.969 eFt végösszeggel állapítja meg.
4. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. április 23.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2009. április 27.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

