
HAJDÚBAGOS POLGÁRMESTERI HIVAL 
 

10/2010. (XI.11.) számú rendelete 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) rendelet 

módosításáról 

 

1. § 
 

(1) A 2010. január 1-július 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatát érintő határozatainak átvezetése 

miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított  

 

Költségvetési kiadási főösszegét                   181 699    E Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét                   181 470    E Ft-tal  
 

módosítja és az önkormányzat 2010. évi 

módosított költségvetési kiadási főösszegét                     283 733    E Ft-ban

módosított költségvetési bevételi főösszegét                   243 504    E Ft-ban

a hiány összegét -                  40 229    E Ft-ban  
 
 

állapítja meg. 

 

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi 

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg: 

 

(ezer Ft) 
 

 

60 000         személyi jellegű juttatások

14 000         munkaadókat terhelő járulék

57 574         dologi kiadás

1 100           egyéb folyó kiadások

pénzmaradvány átadás

35 299         támogatásértékű működési kiadás

170              működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

60 080         társadalom- és szociálpolitikai juttatás

ellátottak pénzbeli juttatásai

pénzforgalom nélküli kiadások

13 000         kamatkiadások

2 000           felújítás

24 510         intézményi beruházási kiadások

támogatásértékű felhalmozási kiadás

felhalmozási célú pénzeszközátadás

pénzügyi befektetések kiadásai

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

általános tartalék

16 000         egyéb  kiadások

283 733 Ö S S Z E S E N



2. § 

 

(1) a Hajdúbagos Polgármesteri hivatal a személyi juttatások előirányzatát 18.000 E Ft-tal 

megemeli, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 3500 E Ft-tal megemeli, dologi 

kiadások előirányzatát 24.574 E Ft-tal megemeli, a általános tartalék előirányzatát 5.000 E Ft-

tal csökkenti, 

 

(2) a fentiek fedezetét az Önkormányzat által igényelt alábbi előirányzatok módosítása 

biztosítja:  

o a központosított előirányzat 4.315 E Ft-tal megemeli,  

o normatív kötött felhasználású támogatás előirányzatát 25.574 E Ft-tal megemeli,  

o Kiegészítő támogatás előirányzatát 36.145 E Ft-tal megemeli,  

o felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 4.000 E Ft-tal csökkenti. 

o A z Önkormányzat által igénybe vehető hitel összegét 40.000 E Ft-tal megemeli. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 
  

Jenei Attila sk. 

jegyző 

Szabó Lukács Imre sk. 

polgármester 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

2010. november 11. 

 

 

  Jenei Attila sk. 

       jegyző 

 

 

 

 

 

 


