Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
32/2009. (XII. 01.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 14/2009. (VI. 29.) és
a 17/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 5/2009. (III. 05.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény által biztosított jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (III. 05.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1)

(2)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények, valamint
a kisebbségi önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének
kiadását
4.057.287 eFt
bevételét
4.057.287 eFt
fıösszeggel állapítja meg 4.352 fejlesztési és 349.484 eFt mőködési hitelfelvétel
mellett az 1/1. sz. melléklet szerint.
A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények együttes
2009. évi költségvetését 4.352 fejlesztési és 349.484 eFt mőködési hitelfelvétel
mellett
MEP-OEP finanszírozás nélkül
MEP-OEP finanszírozással együtt
bevétel és kiadási fıösszeggel állapítja meg.

(3)

A kiadások fıösszegén belül
- a személyi juttatások elıirányzatát
- a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- a dologi kiadások elıirányzatát
- a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
- a támogatások elıirányzatát
- segélyjellegő támogatások elıirányzatát
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
- a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
- felhalmozási célú hitel törlesztés
- mőködési célú hitel törlesztés
- a tartalékok fı összegét
- céltartalékok
- általános tartalék
- céltartalék önkormányzati fejlesztésekhez
- céltartalékok oktatási célra
- bérlakás értékesítés bevétele
- céltartalék lakásépítési alap miatt

3.923.383 eFt
4.057.287 eFt

1.712.927 eFt
514.273 eFt
753.885 eFt
131.185 eFt
122.360 eFt
19.509 eFt
317.715 eFt
7.827 eFt
135.354 eFt
12.852 eFt
29.000 eFt
300.400 eFt
58.914 eFt
15.000 eFt
1.808 eFt
15.000 eFt
174.493 eFt

2

- szennyvízberuházással kapcsolatban elmerülı
költségekre
- pénzmaradvány kiegészítése

22.000 eFt
13.185 eFt

összeggel állapítja meg.”

2. §
R. 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2.
mellékletei lépnek.

mellékletei helyébe e rendelet 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2. számú

3. §
Jelen rendelet 2009. december 10. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. november 26.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2009. december 01.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

