Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2012. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következı
rendelkezések lépnek:
„3. § (1)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek, az Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulás, a kisebbségi önkormányzat és az intézmények
együttes 2011. évi költségvetésének
a) kiadását
b) bevételét

4.622.907 eFt
4.622.907 eFt

fıösszeggel állapítja meg, 183.259 eFt fejlesztési és 270.264 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1/1. sz. melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
4.093.645 eFt, ebbıl
aa) mőködési:
3.754.491 eFt
ab) felhalmozási:
339.154 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:

4.615.872 eFt, ebbıl
3.959.278 eFt
656.594 eFt

c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:
(3)

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

522.227 eFt, ebbıl
204.787 eFt
317.440 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) belsı finanszírozási mőveletek bevétele összesen:
75.739 eFt
ebbıl intézmények 2010. évi pénzmaradványa mőködési célra:20.189
eFt
ab) Észak-hajd. Szakképz. Társulás 2010. évi pénzmaradványa:
ebbıl mőködési célra

112.461 eFt
96.210 eFt

felhalmozási célra
ac) Polg. Hiv. elızı években képzett tartalékok maradványa:
ebbıl mőködési célra113.899

16.251 eFt
194.529 eFt
eFt

felhalmozási célra80.630

ad)Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa:
ebbıl mőködési célra
felhalmozási célra

eFt

-251.440 eFt
8.225 eFt
5.465 eFt

b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevétele össz.:
453.523 eFt
ebbıl felhalmozási hitelek bevételei:
183.259 eFt
mőködési hitelek bevételei:
270.264 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
felhalmozási hitelek kiadásai:
mőködési hitelek kiadásai:
bc) Finanszírozási bevételek összesen:
bd) Finanszírozási kiadások összesen:
be) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
e) a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
f) a segélyjellegő támogatások elıirányzatát
g) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
h) a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
i) felhalmozási célú hitel törlesztése
j) a tartalékok fı összegét

7.035 eFt
7.035 eFt
0 eFt
529.262 eFt
7.035 eFt
522.227 eFt
1.673.272 eFt
431.253 eFt
1.047.423 eFt
266.670 eFt
90.024 eFt
385.315 eFt
1.810 eFt
566.570 eFt
7.035 eFt
153.535 eFt

összeggel állapítja meg.
A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok
ba) bérlakásalap
bb) Észak-hajdúsági Szak. Társulás tartaléka
összeggel állapítja meg.”

23.098 eFt
111.109 eFt
19.328 eFt

2. § Az Ör. 1/1., 2/1., 3/1., 3/2., 4. és 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3/1., 3/2.,
4. és 5. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2012. február 23.
Szólláth Tibor
polgármester
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