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HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

13/2012. (IX. 13.) ÖR rendelete 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat  

2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (III. 08.) ÖR módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 35 § (5)-(6) 

bekezdéseiben foglaltakra tekintettel – Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 08.) 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 2012. évi költségvetését 

 

357.266 ezer Ft költségvetési bevétellel 

427.188 ezer Ft költségvetési kiadással 

69.922 ezer Ft költségvetési hiánnyal 

 

9.695 ezer Ft finanszírozási kiadással 

79.617 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el. 

 

(2) A hiány összegéből 59.816 e Ft a működési költségvetés hiánya, 19.801 e Ft a 

felhalmozási költségvetés hiánya. A felhalmozási költségvetés bevétele forrását képezi a 

finanszírozási kiadásként megjelenő 9.695e Ft beruházási hiteltörlesztésnek, és 4.000 e Ft 

kamatának. A felhalmozási költségvetésnek egyenlegében 19.801ezer forint hiánya van. 

 

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

bevonásával biztosítja, amelynek fedezetére 59.816 e Ft működési célú likvid hitel felvételét 

irányozza elő. 

 

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosításához szintén 

külső forrás bevonását irányozza el, amelynek fedezete 19.801 e Ft felhalmozási célú likvid 

hitel felvétele. A hitel összegéből 14.000 e Ft UNIÓS forrással támogatott beruházáshoz, 

5.801 e Ft nem támogatott beruházáshoz kapcsolódik. 
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1. működési, felhalmozási előirányzatok 

 

 

(1) A bevételek összegéből 340.107 eFt a működési és 17.159 eFt a felhalmozási bevétel. 

 

 

(2) A 3. §-ban jóváhagyott kiadások összegéből 399.923eFt a működési, fenntartási kiadások 

és 36.960 e Ft a felhalmozási kiadások összege. 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Hajdúbagos, 2012. szeptember 11. 

 

 

Szabó Lukács Imre                                                                      Dr. Dászkál Tibor Ákos 

polgármester                                                                                megbízott jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került.  

 

Hajdúbagos, 2012. szeptember 11. 

 

 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

megbízott jegyző 

 

 

 

 


