Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
32/2013. (XII. 20.) 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
4.349.457 eFt
b) bevételét
4.349.457 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 138.491 eFt felhalmozási és 366.380 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:

3.884.931 eFt, ebbıl
2.836.597 eFt
1.048.334 eFt

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

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

3.703.822 eFt, ebbıl
3.052.315 eFt
651.507 eFt

181.109 eFt, ebbıl
215.718 eFt
396.827 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) az önkormányzati intézmények pénzmaradványa mőködési célra:
18.676 eFt
ab) a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mőködési célra:
1.513 eFt
ac) 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:

504.871 eFt, ebbıl
138.491 eFt
366.380 eFt
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bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

645.635 eFt
464.526 eFt
181.109 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 támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatát
f) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
g) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
h) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) részesedések
l) felhalmozási célú hitel törlesztése elıirányzatát
m) mőködési célú hitel törlesztése elıirányzatát
n) a tartalékok fı összegének elıirányzatát
összeggel állapítja meg.

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

464.526 eFt, ebbıl
98.146 eFt
366.380 eFt

1.060.595 eFt
213.964 eFt
926.043 eFt
11.182 eFt
1.187 eFt
305.028 eFt
86.156 eFt
267.888 eFt
501.596 eFt
383.065 eFt
12.180 eFt
98.146 eFt
366.380 eFt
116.047 eFt

37.615 eFt
547 eFt
13.735 eFt
55.718 eFt
8.432 eFt

2. § Az Ör. 1. és 3-10. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete szerinti 1. és 3-10. melléklet
lép.
3. § E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2013. december 19.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. december 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

