Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
37/2017. (XII. 21.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésérıl szóló
3/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetésérıl szóló 3/2017. (II. 23.) 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 (a
továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének
a) kiadását
6.316.268 eFt
b) bevételét
6.316.268 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 99.026 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:

4.826.135 eFt, ebbıl
3.471.344 eFt
1.354.791 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:

4.729.153 eFt, ebbıl
3.664.290 eFt
1.064.863 eFt

96.982 eFt, ebbıl
192.946 eFt
289.928 eFt
szolgáló

aa) az elızı évi költségvetési maradvány mőködési célra:
(részben a mőködési bevételek tartalmazzák)
ab) az elızı évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

elızı

évek

64.841 eFt
59.149 eFt

b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) likvid hitelek bevételei:
bac) államháztartáson belüli megelılegezés:

1.503.200 eFt, ebbıl
99.026 eFt
1.400.000 eFt
4.174 eFt
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bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen: 1.490.133 eFt, ebbıl
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
50.010 eFt
bbb) likvid hitelek kiadásai
1.4 00.000 eFt
bbc) államháztartáson belüli megelılegezés
40.123 eFt
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.

1.587.115 eFt
1.490.133 eFt
96.982 eFt
1.604.521 eFt
267.481 eFt
1.158.589 eFt
55.437 eFt
385.316 eFt
1.132.866 eFt
163.700 eFt
58.225 eFt
1.490.133 eFt

Az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatán belül a tartalékok fı összegét
53.264 eFt
összeggel állapítja meg.
ebbıl:
a) általános tartalék
6.960 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
0 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
214 eFt
bc) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
bd) idegen bevételek
683 eFt
be) dolgozói lakásalap
3.379 eFt
bf) víziközmő használati díj
19.203 eFt
bg) felhalmozási kiadásokhoz
18.825 eFt

2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 4-5. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2017. december 21.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2017. december 21.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

