Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (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 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (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 2013. évi költségvetésének
a) kiadását
3.448.579 eFt
b) bevételét
3.448.961 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 117.341 eFt felhalmozási 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 többlet:
cb) felhalmozási hiány:

(3)

3.210.663 eFt, ebbıl
2.568.981 eFt
641.682 eFt
3.423.915 eFt, ebbıl
2.434.453 eFt
989.462 eFt
213.252 eFt, ebbıl
134.528 eFt
347.780 eFt

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az önkormányzat elızı években képzett tartalékok maradványa felhalmozási
célra:
120.575 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) mőködési hitel bevétele:
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:

117.341 eFt, ebbıl
117.341 eFt
0 eFt
24.664 eFt, ebbıl
24.664 eFt
0 Ft
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c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

237.916 eFt
24.664 eFt
213.252 eFt

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) a felújítási kiadások elıirányzatát
i) a beruházási kiadások elıirányzatát
j) felhalmozási célú hitel törlesztése
k) a tartalékok fı összegét
összeggel állapítja meg.

(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
bc) intézménytámogatási céltartalék
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) felhalmozási céltartalék
összeggel állapítja meg.

1.005.608 eFt
200.608 eFt
824.183 eFt
7.915 eFt
292.126 eFt
79.156 eFt
54.000 eFt
486.108 eFt
347.098 eFt
24.664 eFt
127.113 eFt

22.601 eFt
8.412 eFt
15.000 eFt
4.000 eFt
62.718 eFt
14.382 eFt

2. § Az Ör. 1. és 6-7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete szerinti 1., 6. és 7. melléklet
lép.
3. § E rendelet 2013. április 29-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. április 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 29.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

