
  

 

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2011. (IX. 23.) ÖR önkormányzati rendelete 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

5/2011. (III. 11.) ÖR módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 65. § (1) bek. kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra tekintettel – Hajdúbagos 

Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 11.) ÖR rendeletét 

(továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. A költségvetés főösszege, hiánya 
 

1. § 
 

A Rendelet 3.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 

 

320.016 ezer Ft költségvetési bevétellel 

340.071 ezer Ft költségvetési kiadással 

  20.055 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

 

  24.195 ezer Ft finanszírozási kiadással  

  44.250 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el. 

 

(2) Hajdúbagos Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele a költségvetési 

bevételekből 209 ezer Ft, kiadása a költségvetési kiadásokból 209 ezer Ft, így a 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak. 

 

(3) A hiány összegéből 35.383 e Ft a működési költségvetés hiánya, 15.328 e Ft a 

felhalmozási költségvetés többlete. A felhalmozási költségvetés többlete forrását 

képezi a finanszírozási kiadásként megjelenő 24.195 e Ft beruházási 

hiteltörlesztésnek, így a felhalmozási költségvetésnek egyenlegében 8.867 ezer 

forint hiánya van. 

 

(4) A Képviselő-testület a működési költségvetés egyensúlyának megteremtését külső 

forrás bevonásával biztosítja, amelynek fedezetére 35.383 e Ft működési célú 

likvid hitel felvételét irányozza elő. 

(5) A felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosításához szintén külső forrás 

bevonását irányozza el, amelynek fedezete 8.867 e Ft felhalmozási célú likvid hitel 

felvétele. 

 

 

 

 

 



  

 

1. működési, felhalmozási előirányzatok 

 

(1) A bevételek összegéből 298.608 eFt a működési és 21.408 eFt a felhalmozási bevétel. 

(2) A 3. §-ban jóváhagyott kiadások összegéből 333.991 eFt a működési, fenntartási 

kiadások és 6.080 e Ft a felhalmozási kiadások összege. 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Hajdúbagos, 2011. szeptember 14. 

 

Szabó Lukács Imre                                                                      Dr. Dászkál Tibor Ákos 

     polgármester                                                                                megbízott jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került.  

 

Hajdúbagos, 2011. szeptember 23. 

 

 

 

 

 

 


