Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
2/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által biztosított
jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
(1)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és
az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének
kiadását
5.008.367 eFt
bevételét
5.008.367 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 482.665 eFt fejlesztési és 426.330 eFt mőködési hitelfelvétel mellett
az 1/1. sz. melléklet szerint.

(2)

Költségvetési bevételek összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

4.069.802 eFt
3.671.179 eFt
398.623 eFt

Költségvetési kiadások összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

4.999.252 eFt
4.039.597 eFt
959.655 eFt

Költségvetési hiány:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

929.450 eFt
368.418 eFt
561.032 eFt

A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló
finanszírozási mőveletek:
Finanszírozási mőveletek bevétele összesen:
ebbıl értékpapírok bevételei:
felhalmozási hitelek bevételei:
mőködési hitelek bevételei:

938.565 eFt
29.570 eFt
482.665 eFt
426.330 eFt

Finanszírozási mőveletek kiadása összesen:
felhalmozási hitelek kiadásai:
mőködési hitelek kiadásai:
Finanszírozási mőveletek egyenlege:

(3)

A kiadások fıösszegén belül
- a személyi juttatások elıirányzatát

9.115 eFt
9.115 eFt
0 eFt
929.450 eFt

1.723.145 eFt

- a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- a dologi kiadások elıirányzatát
- a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
- a támogatások elıirányzatát
- a segélyjellegő támogatások elıirányzatát
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
- a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
- felhalmozási célú hitel törlesztése
- a tartalékok fı összegét
- ebbıl általános tartalék
- céltartalékok
- bérlakásalap
- oktatási célokra
- szennyvízberuházással kapcsolatos tartalék
- szakképzés-szervezési társulás tartaléka
összeggel állapítja meg.”

446.706 eFt
919.320 eFt
339.802 eFt
166.171 eFt
16.000 eFt
389.145 eFt
7.500 eFt
793.484 eFt
9.115 eFt
197.979 eFt
19.886 eFt
162.351 eFt
1.391 eFt
5.000 eFt
9.351 eFt

2. § A Ör. 1/1., 2/1., 3/1., 3/2. és 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3/1., 3/2 és 3/A.
számú melléklete lép.
3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. február 08.
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