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Hajdúbagos Község 

Önkormányzati Képviselő-testületének 

9/2008. (IX. 15.) ÖR. számú 

6/2008.(III.25) ÖR. számú rendelet módosításáról  

rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 

 

 

RENDELETE 

 

 

Hajdúbagos község Önkormányzati képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 Kormányrendeletben meghatározottakat - a 

2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §. 

 

A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. § 

                                                            

 

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének 

hitel és tartalékok nélküli 

a) kiadási főösszegét: 296.276 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét: 199.152 ezer forintban állapítja meg. 

a)  A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 97.124 ezer forint, mely működési 

hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. 

b)  A felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg különbözete 13.838 ezer forint, mely 

felhalmozási tartalékként került betervezésre. „ 

 

2. §. 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe alábbi rendelkezés lép: 

 

                                                             „6.§.  

 

II. A  költségvetési kiadások 

 

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint 

határozza meg 

 

Működési kiadások előirányzata összesen:     253.910 e/Ft 

 

Ebből: 

 Személyi jellegű kiadások:    49.580 e/Ft 

 Munkaadókat terhelő járulékok:    15.422 e/Ft 

 Dologi jellegű kiadások     52.857 e/Ft 

 Egyéb folyó kiadások     31.085 e/Ft 

 Működési célú pénzeszk.átadás    27.900 e/Ft 

 Társadalom és szociálpolitikai juttatás   53.579 e/Ft 

 Működési célú hitel és kamat    23.487 e/Ft „ 

 

3. §. 
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(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe alábbi rendelkezés lép: 

 

 

„7. §. 

 

 (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 42.366 ezer forint. 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„( 2 ) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból: 

 

 Szociális otthon építésre felvett hitel és kamatai   24.000 eFt 

 Felhalmozási tartalék      13.838 eFt 

 Felhalmozási kiadások        4.257 eFt” 

 

 

4. §. 

 

A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet alábbi mellékletei  lépnek. 

 

(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklet lép. 

 

(2) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklet lép.  

 

(3)  A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklet lép. 

 

(4) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklet lép.  

 

(5)     A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklet lép. 

 

(6)     A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklet lép.  

 

(7)   A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklet lép. 

 

(8)     A Rendelet 8 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklet lép.  

 

 

5. §. 

 

(1) E rendelet 2008. szeptember 15-én lép hatályba. 

 

(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Gyenge István                Jenei Attila 

 polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Hajdúbagos, 2008. szeptember 12.    Jenei Attila 

            jegyző 


