Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2013. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 4.154.866 eFt teljesített bevétellel, ezen belül
aa) 3.494.621 eFt mőködési bevétellel,
ab) 108.403 eFt felhalmozási bevétellel, és
ac) 551.842 eFt finanszírozási bevétellel és pénzmaradvány igénybevétellel
b) 4.181.023 eFt teljesített kiadással, ezen belül
ba) 3.516.043 eFt mőködési kiadással,
bb) 378.590 eFt felhalmozási kiadással, és
bc) 286.390 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények bevételi
és kiadási elıirányzatainak teljesítését az 5-6., felújítási és fejlesztési feladatait a 15.
mellékletek szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 8-9.,
felújítási és fejlesztési feladatait a 15. mellékletek szerint jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 11-12.,
felújítási és fejlesztési feladatait a 15. mellékletek szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
2. A pénzmaradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat összevont 2012. évi helyesbített pénzmaradványát
-167.814 eFt, költségvetési pénzmaradványát -175.477 eFt összegben a 3. melléklet
szerint jóváhagyja.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények 2012.
évi költségvetési pénzmaradványát 34.921 eFt összegben a 7. mellékletben foglalt
intézményi részletezésben jóváhagyja.
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(3) Az intézmények pénzmaradványaikat saját hatáskörben elıirányzatosíthatják. Az
intézményi pénzmaradványból személyi jellegő elıirányzat a 2012. évi ilyen jellegő
maradvány erejéig képezhetı. A mőködés zavartalanságának biztosítása mellett az
intézményi pénzmaradványok a tervezett felújítási, beruházási feladatokra is
igényelhetık.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 1.513 eFt, költségvetési
pénzmaradványát 1.513 eFt összegben állapítja meg a 10. melléklet szerinti.
(5) Az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványát -204.248 eFt, költségvetési
pénzmaradványát -211.911 eFt összegben állapítja meg a 13. melléklet szerinti.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselı-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján,
elfogadva a költségvetési szervek vezetıinek 16. melléklet szerinti leltár nyilatkozatát,
8.430.358 eFt mérlegfıösszeggel állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Hajdúnánás, 2013. április 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 30.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

