Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet-tervezete
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
5.635.087 eFt
b) bevételét
5.635.087 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 224.108 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:

4.840.494 eFt, ebbıl
3.365.910 eFt
1.474.584 eFt

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

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

4.894.000 eFt, ebbıl
3.514.530 eFt
1.379.470 eFt

53.506 eFt, ebbıl
148.620 eFt
95.114 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) az elızı évi költségvetési maradvány mőködési célra (a mőködési bevételek
tartalmazzák):
192.557 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:

224.108 eFt, ebbıl
224.108 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:

794.593 eFt, ebbıl
283.120 eFt
511.473 eFt

2

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.

741.087 eFt
794.593 eFt
-53.506 eFt
1.403.904 eFt
286.285 eFt
934.058 eFt
232.064 eFt
509.599 eFt
887.017 eFt
498.436 eFt
89.131 eFt
794.593 eFt

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

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
3. § E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2015. február 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. február 23.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

