Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
31/2012.(IX. 10.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.) és az
intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
3.843.878 eFt
b) bevételét
3.843.878 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 358.338 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:

3.271.935 eFt,
3.120.931 eFt
151.004 eFt

ebbıl

3.575.847 eFt,
3.229.318 eFt
346.529 eFt

ebbıl

303.912 eFt,
108.387 eFt
195.525 eFt

ebbıl

(3) A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának
igénybevétele:
aa) intézmények 2011. évi pénzmaradványa mőködési célra:
27.477 eFt
ab) Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa:
186.128 eFt, ebbıl
mőködési célra 100.501 eFt, felhalmozási célra 85.627 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
358.338 eFt,
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 358.338 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
268.031 eFt,
a felhalmozási hitelek kiadásai 7.130 eFt, a mőködési hitelek
kiadásai 260.901 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:

571.943 eFt

ebbıl
ebbıl
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d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

268.031 eFt
303.912 eFt

(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
g) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
h) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
l) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
m) a támogatási kölcsönök nyújtásának elıirányzatát
n) a tartalékok elıirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi felhasználásra
bb) egészségügyi céltartalék
bc) Start Munka céltartaléka
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) intézménytámogatási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

1.439.590 eFt
361.624 eFt
634.571 eFt
11.897 eFt
313.668 eFt
85.459 eFt
280.676 eFt
3.244 eFt
73.559 eFt
187.511 eFt
7.130 eFt
260.901 eFt
25.000 eFt
159.048 eFt

28.281 eFt
24.902 eFt
5.000 eFt
17.300 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt

2. § Az Ör. 1, 3. és 5-8. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7. és 8.
melléklet lép.
3. § E rendelet 2012. szeptember 10-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 8.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 10.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

