Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2009. (III. 05.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, a 13/2008. (VI. 30.), a 18/2008.
(IX. 22.), a 21/2008. (XI. 24.) és a 3/2009. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 3/2008.
(II. 15.) 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 2008. évi költségvetésérıl szóló, a 13/2008. (VI. 30.), a 18/2008. (IX.
22.), a 21/2008. (XI. 24.) és a 3/2009. (III. 19.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények, valamint a
kisebbségi önkormányzat együttes 2008. évi költségvetésének
kiadását
4.225.753 eFt
bevételét
4.225.753 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 363.667 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1/1. sz. melléklet
szerint.

(2)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények együttes 2008. évi
költségvetését 363.667 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
- a tartalék fı összegét
összeggel állapítja meg.”
2. §

4.087.678 eFt
4.225.753 eFt

1.678.739 eFt
540.899 eFt
849.931 eFt
77.187 eFt
203.682 eFt
25.880 eFt
368.495 eFt
6.453 eFt
313.674 eFt
13.246 eFt
147.567 eFt

R. 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2. mellékletei helyébe e rendelet 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2. számú mellékletei lépnek.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. március 02.
Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2009. március 05.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

