
Hajdúbagos Önkormányzati Képviselő-testületének 

5/2009. (V. 07. )ÖR. számú 

rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 Hajdúbagos Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint 

az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat - a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról, szóló beszámolóról, a zárszámadásról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő 

költségvetési szervekre. 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetési 

előirányzatának IV. n. évi alakulása 

 

2. §. 

 

 

        Az önkormányzat 2008. IV. negyedévi költségvetési módosított előirányzatát az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

Előirányzat 

megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2008. negyedik 

n.évi teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Bevételi 

főösszeg 

 

279 225 e Ft 

 

333.900 e FT 

 

302.648 eFt 

 

90.64 % 

Kiadási 

főösszeg 

 

279 225 eFt 

 

  333.900  eFt 

 

298.166 eFt 

 

89.30 % 

 

 

3. §. 

 

 

I. A költségvetési bevétel módosított előirányzatai összese:   333.900 eFt 

 

 

      Ebből: 

                 

               - működési bevétel                                       98. 822 eFt 

               - felhalmozási bevétel                                  48.812 eFt 

               - működési célú pénzeszköz átvétel            11.829 eFt 

               - költségvetési támogatás                             94.787 eFt 

               - hitel felvétel                                                79.650 eFt   

 

 



4. §. 
 

                 

II. A költségvetési kiadások módosított előirányzatai összese:   333.900 eFt 

 

 

        Ebből: 

 

             - személyi juttatás                                                 55.344 eFt 

             - munkaadókat terhelő járulékok                 19.150 eFt 

             - dologi kiadások                                                   69.719 eFt 

             - egyéb folyó kiadás                                                3.085 eFt 

             - különféle költségvetési befiz                                 7.000 eFt 

             - kamat kiadás                                                      21.000 eFt 

             - támogatás értékű működési kiadások                20.693 eFt 

             - működési pénzeszközátadás                               8.269 eFt 

             - szociálpolitikai juttatás                                       58.583 eFt 

             - beruházási kiadás                                                7.418 eFt 

             - felújítási kiadás                                                    1.999 eFt 

             - részvény vásárlás                                                     30 eFt  

             - felhalmozás célú pénzeszköz átadás                       14 eFt 

             - hitel kiadás                                                         47.758 eFt 

             - pénzforgalom nélküli kiadások                          13.838 eFt 

 

  

5. §. 

 

Záró rendelkezések 
 

     (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

     (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

Gyenge István      Jenei Attila 
 polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

 

Hajdúbagos, 2009. május. 07. 

Jenei Attila 

    jegyző 

 
 

 

 

 

 


