Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
24/2018. (X. 26.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésérıl szóló
4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérıl szóló 4/2018. (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 2018. évi költségvetésének
a) kiadását
7.237.220 eFt
b) bevételét
7.237.220 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 118.000 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)

6.031.818 eFt, ebbıl
3.321.811 eFt
2.710.007 eFt
6.189.053 eFt, ebbıl
2.989.217 eFt
3.199.836 eFt
157.235 eFt, ebbıl
332.594 eFt
489.829 eFt

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány
igénybevétele:
aa) az elızı évi költségvetési maradvány mőködési célra:
(a mőködési bevételek tartalmazzák)
ab) az elızı évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

281.643 eFt
87.402 eFt

b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) folyószámlahitel felvétele

1.118.000 eFt, ebbıl
118.000 eFt
1.000.000 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen: 1.048.167 eFt, ebbıl
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
14.545 eFt
bbb) folyószámlahitel törlesztése
1.000.000 eFt
bbc) államházt. belüli megelılegezés visszafizetése
33.622 eFt
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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.

1.205.402 eFt
1.048.167 eFt
157.235 eFt
1.259.412 eFt
202.497 eFt
1.112.515 eFt
44.758 eFt
370.035 eFt
2.667.778 eFt
356.463 eFt
175.595 eFt
1.048.167 eFt

Az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatán belül a tartalékok fı összegét
51.042 eFt
összeggel állapítja meg.
ebbıl:
a) általános tartalék
19.475 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) egészség-megırzési prevenciós céltartalék
4.000 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
1 eFt
bc) intézményi póttámogatásokra
9.000 eFt
bd) dolgozói lakásalap
3.566 eFt
be) felhalmozási kiadásokhoz
15.000 eFt”

2. § Az Ör. 1-3., 5-6. és 14. melléklete helyébe e rendelet 1-3., 4-5. és 6. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2018. október 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2018. október 26.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

