Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2014. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) 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 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı (1)- (5) bekezdés lép:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és az
intézmények együttes 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
4.356.579 eFt
b) bevételét
4.356.579 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 336.855 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1. melléklet
szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.918.040 eFt, ebbıl
aa) mőködési:
2.959.552 eFt
ab) felhalmozási:
958.488 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
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:

4.356.579 eFt, ebbıl
2.845.340 eFt
1.511.239 eFt
438.539 eFt, ebbıl
114.212 eFt
552.751 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) az elızı évi költségvetési maradvány mőködési célra (a mőködési bevételek
tartalmazzák):
178.038 eFt
ab) az elızı évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
63.172 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

375.367 eFt, ebbıl
375.367 eFt

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)

(5)

A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatát
e) az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatát
f) a beruházási kiadások elıirányzatát
g) a felújítási kiadások elıirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások elıirányzatát
i) a finanszírozási kiadások elıirányzatát
összeggel állapítja meg.

0 eFt, ebbıl
0 eFt
0 eFt
438.539 eFt
0 eFt
438.539 eFt
1.099.593 eFt
236.803 eFt
899.880 eFt
133.545 eFt
475.519 eFt
1.174.980 eFt
268.395 eFt
67.864 eFt
0 eFt

Az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatán belül a tartalékok fı összegét
74.181 eFt
összeggel állapítja meg.
ebbıl:
a) általános tartalék
15.459 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
8.209 eFt
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
11.000 eFt
bc) tanyagondnoki pályázat önerejének céltartaléka
2.700 eFt
bd) intézménytámogatási céltartalék
4.000 eFt
be) céltartalék elkülönített lakásalapra
24.413 eFt
bf) felhalmozási céltartalék
8.400 eFt

2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-5. melléklete szerinti 1-3. és 4-5. melléklet
lép.
3. § E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2014. június 26.
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